
Dne 11. listopadu 2018 již tradičně proběh-
nou Svatomartinské slavnosti, které organizuje 
Středisko volného času Svitavy ve spolupráci 
s SKS, MIC, fi rmou SPORTES, BONANZA z. ú. 
a dobrovolníky.

Lampionový průvod začne v 17 hod na svi-
tavském náměstí a končit bude v parku Jana Pala-
cha, kam se společně se sv. Martinem přemístíme 
v dlouhém světelném hadu, v rytmu bubnů a za do-

provodu světlonošů. V parku, který bude mít jistě 
krásnou atmosféru, bude připraveno bohaté občer-
stvení, ohňová show a drobná stanoviště pro děti 
se startovným 40 Kč. 

Hlavním organizátorem akce za SVČ je Len-
ka „Krťa“ Waltová, která tento lampionový prů-
vod organizuje již několik let a určitě je zárukou 
úspěchu. Budeme se těšit na vaši návštěvu.

Ondřej Komůrka

Městské informační centrum (MIC) 
ve Svitavách získalo nejvyšší dotaci v celém 
Pardubickém kraji v rámci programu Pod-
pora činnosti a provozu turistických infor-
mačních center. Obdržení podpory ve výši 
142 982 Kč pro rok 2018 je podmíněno úkony 
v rámci B certifi kace informačního centra. Ak-
tivně zajišťovat sběr, aktualizaci a prezentaci 

dat za spravované území, zejména na turis-
tických serverech www.CZeCOT.com 
a www.vychodni-cechy.info. Hlavní podsta-
tou programu je kvalitní poskytování služeb 
souvisejících s cestovním ruchem turistům 
a návštěvníkům kraje. Informační centrum 
MIC Svitavy za svoji činnost získalo nejvyš-
ší počet bodů, které stanoví sazebník a je 
tak v celém kraji nejúspěšnější. Finanční 
prostředky budou využity např. pro nákup 
audio-video techniky, softwaru, prezen-
tačních nosičů, kancelářské techniky nebo 
služeb, které povedou k dalšímu zvyšování 
efektivity našich činností.

Dále bylo MIC v Pardubickém kraji oce-
něno „stříbrnou medailí“ v anketě Informační 
centrum roku 2018, ve které hlasovala na in-

PODZIMNÍ 

SETKÁNÍ 

DIVADEL 

1413
ADVENT 

TROCHU 

JINAK

2
PEKELNÝ MIKULÁŠ 

NA NAŠEM 

NÁM STÍ

NECHTE SI 

OTESTOVAT 

SVOJE IQ

16

Listopad 2018 / www.svitavy.cz

Svatomartinský lampionový pr vod 

Úsp chy M stského informa ního centra 

Výsledky komunálních voleb 
a senátní volby 2018 

V pátek 5. října 2018 a v sobotu 6. říj-
na 2018 se konaly komunální volby a volby 
do senátu (druhé kolo 12. a 13. října). Volební 
účast v komunálních volbách činila 41,59 %, 
volilo se 26 zastupitelů. 

Přehled zastupitelů: 
Sdružení pro město Svitavy:
Báča Milan PaedDr. Bc. MBA
Benc Antonín Mgr.
Čuhelová Blanka Mgr.
Dvořák Jaroslav
Fikejz Radoslav Mgr.
Komůrka Ondřej Bc.
Kukaňová Ditta Mgr.
Moravec Lukáš MgA.
Palatková Monika MUDr.
Petrželová Alena
Sezemská Marcela Mgr.
Stichová Věra
Šimek David Mgr. Bc.

Občanská demokratická strana:
Čadílek Harald MUDr.
Čížek Pavel
Říha Leoš Ing.

Piráti a nezávislí:
Fadrný Vojtěch Ing.
Sedlák Miroslav
Vévodová Libuše Mgr.

Ano 2011:
Hnát René
Kytýr Jaroslav Ing.
Sezemský Petr Ing.

Komunistická strana Čech a Moravy:
Kružíková Lidmila Mgr.
Zelinka Libor

Česká strana sociálně demokratická:
Podivínský Vítězslav MUDr.

Křesťanská a demokratická unie - Českoslo-
venská strana lidová
Žilka Jiří Mgr.

Volební účast v senátních volbách byla 
43,45%. Z prvního kola postoupili do druhé-
ho kola dva kandidáti. Zvítězil Michal Kortyš 
(ODS), který ve druhém kole porazil Pavla Ha-
víře (ČSSD), když získal více než 60 procent. 

Lucie MacáškováPokračování na straně 2



P ipravujeme otev ení um lé ledové plochy
Plocha bude otevřená pro veřejnost každý 
den od 1. 12. 2018 do 28. 2. 2019, v čase od 8 
do 21 hodin. Plocha bude mít rozměry 20 x 
10 metrů, což je přibližně ¼ velikosti běžného 
kluziště, proto bude kapacita omezená na 50 
osob. Z tohoto důvodu spustil Sportes re-
zervační systém (www.sportes.cz), kde bude 
nutné si vstup dopředu rezervovat. Vstupné 
je stanoveno pro osoby do 15 let věku ve výši 
10 Kč a pro ostatní ve výši 20 Kč. Ledovou plo-
chu bude možné také pronajmout jako celek, 
kdy výše nájmu byla stanovena na 400 Kč/
/hod., v případě užití umělého osvětlení pak 
činí částka 500 Kč/hod. Tato varianta je vhod-
ná především pro rodinné skupiny, kdy rodiče 
se svými dětmi budou moci bruslit bez ome-
zení ze strany dalších návštěvníků, případně 
si rekreačně zahrát hokej. Věříme, že Svitavští 
ocení možnost bruslit i po dobu uzavření stá-
vající ledové plochy. Bronislav Olšán

Vzhledem k tomu, že v zimním období bu-
dou probíhat práce na zastřešení ledové plo-
chy, rozhodla se společnost SPORTES umož-
nit Svitavským bruslení, a to pomocí instalace 
umělé ledové plochy. Umístěna bude v areá-
lu Svitavského stadionu. I když se uvažovalo 
například o umístění na náměstí, vzhledem 
k možnosti využít stávající zázemí nakonec 
zvítězily prostory právě prostory stadionu. 
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Svitavský tým hasi  si p ivezl zlato 
z mezinárodní sout že

a Mirek Dědič porazili celkem 11 dalších družstev 
ze Slovenska, Maďarska a České republiky. Jedná 
se o další úspěch v krátké době. Hasiči si před 
několika týdny dovezli bronz z Mistrovství HZS 
ČR ve vyprošťování u dopravních nehod, které se 
konalo v Chrudimi.  Lucie Macášková

Hasiči bodovali na mezinárodní soutěži v Nit-
ře v soutěži ve vyprošťování u dopravních nehod, 
odkud si přivezli zlatou medaili. Hodnotila se při-
tom taktika zásahu, technika provedení a první 
lékařská pomoc. Tým ve složení Roman Pecha-
nec, Petr Dufek, Štěpán Heger, Martin Heger 

Putovní výstava o zm n  klimatu od 15. listopadu 
ve Svitavách! 

Pekelný Mikuláš 

Do Svitav přijíždí originální putovní výstava 
nazvaná Klima se mění. Změň se i ty! Svitavy 
jsou pátým městem, které tuto výstavu hostí. 
Originální expozice nejen srozumitelnou a ná-
zornou formou ukazuje zajímavá fakta o dopa-

SVČ Tramtáryje, společně s přáteli, pro vás 
na první adventní víkend 1. 12. a 2. 12. připra-
ví v nadaci J. Plívy pravé nefalšované čertovské 
peklo, které se záhy promění v přívětivé nebe, 
kde vás přivítá sv. Mikuláš v doprovodu dobrých 
andělů. Pojďte vyzkoušet jedinečnou zážitkovou 

dech globální změny klimatu a jejích příčinách, 
ale také ukazuje, co mohou lidé změnit ve svých 
domácnostech. „Součástí výstavy jsou náměty 
na jednoduché aktivity, které jsou dostupné pro 
každého. Svůj byt, zahradu nebo osobní životní 
styl si totiž můžeme přizpůsobit pouze my sami. 
A může jít o nenáročná opatření, která mohou 
být i příležitostí k úspoře nákladů,“ vysvětluje 
Viktor Třebický, který za CI2, o. p. s., zajišťuje 
průběh výstavy a doprovodné aktivity ve měs-
tech. Výstava bude ve Svitavách zahájena veřej-
nou diskusí autorů výstavy s veřejností 15. listo-
padu 2018 v Multifunkčním centru Fabrika, kde 
bude výstava instalována.  Lucie Macášková

cestu, která je vhodná pro celou rodinu. Chy-
bět nebude ani opravdový lucifer, který je sice 
přísný, ale statečnost dokáže odměnit. Vzhle-
dem k omezené kapacitě pekla je potřeba si 
prohlídku předem zamluvit. Učinit tak můžete 
od 12. 11. v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hod 
na tel. čísle 734 287 285 – Pavel Padyásek.

Pokud se neodvážíte do pekla, což by mimo-
chodem byla velká škoda, můžete vidět komplet-
ní čertovské osazenstvo na vlastní oči a to v nedě-
li 2. 12. na náměstí Míru ve Svitavách od 18:15. 
kde se vám všichni představí v pekelné jízdě. 
Tímto také svoláváme všechny čerty, kteří mají 
zájem se pekelné jízdy účastnit, aby kontaktovali 
pekelného písaře Sirkuše na čertovské hotline 
734 287 285. Ondřej Komůrka

Úsp chy MIC
Pokračování ze strany 1

M sto bude usm r ovat 
bezdomovce 

Město se dlouhodobě nadstandardně věnuje 
problematice bezdomovectví. V úterý 2. října se 
uskutečnila rozsáhlá schůzka k tomuto tématu. 
Cílem schůzky byla také defi nice opatření, která 
povedou k řešení pohybu bezdomovců na veřej-
ných prostranstvích, zejména na náměstí.  

Město se v jednotlivých projektech za-
měřuje například na začlenění bezdomovců 
do společnosti, přičemž se klade důraz na to, 
aby vykonávali různé pracovní činnosti. Mimo 
to považuje také za důležité zaměřit se na pre-
venci, která pomůže, aby se ze sociálně vylou-
čených skupin „neetablovali“ další bezdomovci. 
Nicméně nevyhneme se ani zde tomu, co trápí 
všechny lokality, kde se bezdomovci vyskytují, 
a to je jejich pohyb na veřejných prostranstvích 
a omezování či obtěžování obyvatel města. 
Proto je potřeba učinit kroky, které co nejvíce 
zmírní tyto negativní dopady. Na schůzce byla 
dohodnuta například následující opatření: 
vznik nové vyhlášky, která omezí požívání alko-
holu na náměstí Míru. Díky němu budou moci 
policisté odebrat alkohol nebo vykázat bezdo-
movce z daného místa apod. Dále proběhne 
informační kampaň, která by měla informovat 
občany i veřejné provozovny včetně supermar-
ketů o negativech obdarovávání bezdomovců 
alkoholem. 

Schůzky se účastnilo vedení města, vedoucí 
městských odborů a organizací, kteří se touto 
problematikou zabývají. Podobné koordinační 
schůzky se budou konat přibližně dvakrát roč-
ně. Lucie Macášková

Víte, že...

…na náměs-
tí Míru 107/26 
zahájil svoji 
činnost nový 
obchůdek pro 
maminky, dě-
tičky, babičky 

a tetičky? Mamomama nabízí moderní látkové 
pleny, doplňky pro přebalování, přírodní kosme-
tiku, barefoot obuv, originální dětské oblečení, 
funkční dětské oblečení, dámské oblečení (kojí-
cí, nosící a těhotenské oblečení). Kontakt: mob.: 
604 463 478, e-mail: info@mamomama.cz

ternetových stránkách široká veřejnost, tedy 
přímo občané a návštěvníci města. Hlavním 
kritériem byla vlastní zkušenost responden-
tů v MIC a úroveň poskytovaných služeb. 
Oproti loňskému roku je to zlepšení o jednu 
příčku výše. V celé České republice to celko-
vě znamená 3. místo mezi všemi IC. Za toto 
umístění jsme velmi rádi a děkujeme všem 
za podporu. Největší odměnou jsou pro nás 
spokojení zákazníci, kteří naše informační 
centrum navštěvují nebo pozitivně vnímají 
jeho činnost.   Petr Šmerda
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P ipravujeme adventní program
Pokud už se také nemůžete dočkat vánoční 

atmosféry, pak vězte, že na úřadě už se pracu-
je na tom, aby měli Svitavští možnost užít si ji 
na náměstí plnými doušky. Ve čtvrtek 11. října 
proběhla schůzka, na které se připravovala po-
doba adventního programu. Už nyní víme, že 
2. prosince, v čase 1. adventní neděle, si užijí 
Svitavští nejen rozsvícení vánočního stromu, 
ale chystá se také doprovodný program. Mimo 

Volná pozice: tisková/ý mluvčí 
města Svitavy
Chcete se spolupodílet na vytváření pozi-
tivního obrazu našeho města a pracovat 
v příjemném kolektivu? Přidejte se do týmu 
MIC!
Hlavní náplň práce: komunikace aktivit 
města směrem k veřejnosti a novinářům, 
tvorba městského periodika Naše město 
Výhody: příjemný kolektiv, 5 týdnů dovole-
né, indispoziční volno, stravenky a poukáz-
ky Cafeterie.
Nástup: prosinec 2018, zástup za mateř-
skou dovolenou
Bližší informace poskytne Petr Šmerda, 
petr.smerda@svitavy.cz, tel.: 724 365 447

Zasedání zastupitelstva
Příští zasedání zastupitelstva města 

Svitavy bude ustavující a koná se 31. říj-
na 2018 od 16 hodin v zasedací místnosti 
MěÚ Svitavy, T. G. Masaryka 25.

Vítání občánků

V sobotu 6. října 2018 byly slavnostně přiví-
tány mezi nové občánky města Svitavy a zapsá-
ny do pamětní knihy tyto děti: Filip Báča • Nikola 
Blažková • Michal Plevák • Tereza Mia Jirásková 
• Dominik Hájovský • Daniel Stejskal • Julie Farhat 
• Sebastián Šisler • Adam Kureš • Štěpánka Jansová 
• Abigail Šiková • Martin Eduard Vítek

Marcela Górecká

Přednostně je příspěvek přiznáván na ošet-
ření dlouhodobě perspektivních stromů 
a stromů s významnými funkčními hodnotami 
(např. sadovnickou, biologickou, historickou). 
Ošetření spočívá v provedení bezpečnostního 
a zdravotního řezu, případně zabezpečení ko-
runy stromu proti jejímu rozlomení umístěním 
bezpečnostní vazby. Příspěvek není poskytován 
na kácení stromů.

V roce 2018 byly podány tři žádosti o ošetře-
ní celkem tří stromů. Odbor životního prostředí 
zajistil zpracování cenové nabídky na ošetření, 
předložil podané žádosti Pracovní skupině pro 
životní prostředí Rady města a následně Radě 
města Svitavy. Rada města rozhodla o poskyt-
nutí příspěvku takto:

M sto Svitavy poskytuje od roku 2000 p ísp vky 
na ošet ení významných strom  ve m st

lípa malolistá na ul. Dimitrovova v areálu zubní-
ho střediska SYDENT
– celkové náklady 8 542,60 Kč
– dotace města 6 800,00 Kč
lípa malolistá v zahradě rodinného domu č.o. 28 
na ul. Lidická
– celkové náklady 16 407,60 Kč
– dotace města 14 700,00 Kč
jasan ztepilý v zahradě rodinného domu č.o. 62 
na ul. Zadní 
– celkové náklady 7 211,60 Kč
– dotace města 6 400,00 Kč

Náklady na ošetření všech tří stromů či-
nily 32 161,80 Kč, město přispělo částkou 
27 900 Kč. Marek Antoš

to budete mít možnost občerstvit se na místě, 
zatím to vypadá, že budou trdelníky, alkoholic-
ký i nealkoholický punč (pro děti), zabijačkové 
pochoutky, uzeniny, sýry, ořechy, sušené ovoce 
a koláče. To vše bude na náměstí k dispozici už 
od 14 hodin, tak si nezapomeňte vyhradit čas, 
abyste si užili plnými doušky předvánoční atmo-
sféry a pomohli ji také spoluvytvářet. Těšíme se 
na vás!

Práce na k ižovatce u gymnázia jsou hotové
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul. 

T. G. Masaryka a Poličská probíhaly od srpna 
za částečné uzavírky této komunikace a ome-
zení provozu. „Tyto práce měly probíhat téměř 
do konce měsíce října letošního roku. Poděko-
vání tedy patří společnosti EVT Stavby, které se 
podařilo převážnou část prací dokončit o dva 
týdny dříve,“ říká Marek Antoš, vedoucí odboru 
životního prostředí. 

Ve středu 10. 10. byly na komunikacích v kři-
žovatce TGM – Sokolovská – Poličská dokonče-

ny opravy povrchů včetně zalití spár a ve čtvrtek 
v ranních hodinách bylo odstraněno omezující 
dopravní značení. Od cca páté hodiny ranní už 
byl provoz na těchto komunikacích ve standard-
ním režimu. Zbývalo ještě opravit vodorovné 
dopravní značení, což proběhlo v pátek 12. 10. 
2018. Všechny práce předcházely celkové re-
konstrukci povrchu komunikace na ul. T. G. Ma-
saryka a výstavby okružní křižovatky před budo-
vou gymnázia, kterou plánuje Ředitelství silnic 
a dálnic ČR v příštím roce. 

Rezerva ní systém sportoviš  spušt n
Od 1. října mají Svitavští možnost pro zvýšení 

svého komfortu využít online rezervační systém 
pro sportoviště. Odkaz na rezervační systém je 
dostupný na internetových stránkách společ-
nosti SPORTES, na adrese www.sportes.svitavy.
cz. V současné době je možné ve zkušebním 
provozu rezervovat Svitavský stadion, Centrál-
ní tělocvičnu Šapito, Fotbalový areál Lány, Halu 
Na Střelnici, Krytý plavecký bazén, Beach volej-
bal, Volejbalové kurty, Ohniště/Griloviště v parku 
Patriotů a Hokejbal Lačnov. „Do budoucna by-

chom rádi zprovoznili centrální informační systé-
my o všech sportovištích na území města Svitav. 
Chceme oslovit provozovatele veškerých spor-
tovních zařízení, fi tcenter apod. a umístit do námi 
provozovaného systému kartu jejich sportoviště 
s informacemi o jejich aktivitách a s možností pře-
směrování na jejich již zaběhnuté rezervační sys-
témy, čímž by mělo dojít k centralizování nabídky 
sportovního vyžití ve městě Svitavy a tzv. výběru 
aktivity z jednoho místa, říká Bronislav Olšán, jed-
natel Sportes.

Lidé bez p íst eší op t uklízeli nám stí
Před Svatováclavským koštem, ve dnech 24. 

a 25. září proběhla už, dalo by se říci, pravidel-
ná akce úklidu náměstí, který provádějí lidé bez 
domova. Společně se zaměstnanci SPORTES 
pomocí rýžáků, jaru a vody drhli nečistoty na ná-
městí, jako jsou po létě například tradiční skvr-
ny od upadlé zmrzliny. Odměnou za jejich práci 
obdrželi potravinovou pomoc. „Podobný úklid 
praktikujeme už cca rok, tentokrát šlo o již čtvrtou 

podobnou akci. Zároveň při ní využíváme jako 
dozor dva naše lidi z azylového domu, pro které 
se jednalo o další zácvik při tzv. pracovní rehabi-
litaci. Lidé bez domova, u kterých je to možné, 
jsou co nejvíce motivování k tomu, aby se zapojili 
do pracovního procesu. Úklid podloubí na ná-
městí je pro to ideální příležitostí,“ říká Sandra Pa-
řízková, vedoucí Sociálních služeb města Svitavy. 
 Autorka článků: Lucie Macášková

Celoplošná deratizace
Od začátku listopadu až do prosince letošní-

ho roku bude ve Svitavách probíhat celoplošná 
deratizace zajišťovaná odbornou fi rmou. Město 
zajistí umístění nástrah v domech ve vlastnictví 
města, ve školách, ve školních jídelnách a na plo-
chách veřejné zeleně, deratizována bude i měst-
ská kanalizace. 

Aby deratizace byla co nejúčinnější, vyzý-
váme k zapojení i další subjekty jako jsou fi rmy 
a podnikatelé. Uvítáme, když se připojí také oby-
vatelé rodinných a bytových domů a deratizaci 
provedou buď pomocí prostředků zakoupených 
v drogeriích, nebo osloví odbornou fi rmu. Před 
deratizací je nezbytné zamezit vniknutí hlodav-
ců, odstranit zdroje potravy, úkryty pro hlodavce 
a také zbytky starých nástrah. Případné otázky 
zodpoví a další podrobné informace podají pra-
covníci odboru životního prostředí, Městského 
úřadu Svitavy na telefonu 461 550 256.  

Iva Hamerská (OŽP)
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Upozornění k nastávajícímu svátku 
Všech svatých
V zemích s křesťanskou tradicí je zvykem, že každý 
rok v první dva listopadové dny ctíme svátek Všech 
svatých. S tímto zvykem je většinou vždy spojena ná-
vštěva nějakého pietního místa. Nezapomínejte tedy, 
při návštěvách těchto míst, řádně zabezpečit svá za-
parkovaná vozidla a nenechávejte ve vozidlech žád-
né volně položené věci cennější hodnoty. Opatrnost 
a prevence je zde na místě a můžete tím předejít ne-
zvané návštěvě ve vašem vozidle. Strážníci městské 
policie budou v inkriminovaných místech provádět 
intenzivní zvýšené kontroly a to jak na parkovištích, 
ale i uvnitř a v okolí hřbitova.

Zadržen pachatel vloupání do restaurace
Dne 8. 10. v 05.21 h přijala dozorčí služba 

městské policie oznámení na PCO o poplachu 

v jedné z restaurací na náměstí Míru. Na místo byla 

ihned vyslána hlídka, která však prvotně žádné 

vnější narušení objektu nezjistila. Strážníci se však 

nespokojili jen z vnější kontrolou objektu a na mís-

to si přivolali odpovědnou osobu, která objekt ode-

mkla. Při prohlídce vnitřních prostor byla strážníky 

uvnitř objektu zadržena jedna osoba. Jednalo se 

o nám známého místního občana O. B., který se 

v době zadržení ukrýval v místnosti WC. Na místě 

bylo dáno podezření ze spáchání trestného činu, 

a proto byla přivolána hlídka Policie ČR, která si 

celou záležitost i zadrženou osobu převzala k další-

mu šetření. Podezřelý byl Policií ČR obviněn a jeho 

potrestání již bude záležitostí soudu. 

V uvedené věci se znovu potvrdila účelnost 

systému PCO – ochrany objektů, kterým zdejší 

městská policie disponuje a dobrého výcviku a po-

stupu strážníků na místě. V případě vašeho zájmu, 

můžeme chránit i váš objekt, a proto nás neváhejte 

kontaktovat pro sdělení podrobnějších informací.

Rušení nočního klidu 
V poslední době bylo strážníky v rámci hlídko-

vé služby na několika místech ve Svitavách zazna-
menáno a řešeno rušení nočního klidu. Příběhy, 
které událostem předcházejí, jsou různé. Někdy jde 
o spory v rodině, někdy o oslavu, která se protáhla 
apod. Tyto záležitosti jsou strážníky většinou hned 
s původcem hluku vyřešeny na místě. Velmi často 
se však stává, že v noční době na ulici postávají či 
posedávají různě početné skupinky osob, které se 
mezi sebou baví, kdy intenzita hlasových projevů 
překračuje míru, kterou již není možné tolerovat. 
Jde zejména o okolí podniků, kde jsou provozovány 
diskotéky, noční bary atd. Zvýšená intenzita hluku 
obtěžuje zejména další spoluobčany, kteří v dané 
lokalitě žijí. Chceme na uvedenou skutečnost upo-
zornit z toho důvodu, že rušení nočního klidu je 
vždy přestupkem a jeho rušení nebude tolerováno. 
Strážníci budou ve zvýšené míře provádět kontroly 
uvedených míst a každé takové porušení obecně 

závazné vyhlášky řešit.  Rostislav Bednář
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M stská policie informuje

Tís ové volání 156

* K 4. září nastoupilo do našich mateřských škol 
celkem 594 dětí, o 34 méně než v roce minulém. 
Z toho přijatých dětí do MŠ je v letošním roce 
195.

Info z OŠK Svitavy
* Do základních škol nastoupilo celkem 1839 žá-
ků, což je o 19 více, než v roce minulém. Všech-
ny školy si se zvýšeným počtem žáků poradily. 
Do 1. třídy v září nastoupilo 195 žáků.  Jiří Petr

Evropská unie v rámci projektu „Ještě chci 
pomáhat, CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/00040
28“, podporuje skupinu obyvatelstva, která je 
znevýhodněna na trhu práce. Jedná se o lidi, 
kterým je více než 50 let, jsou v evidenci Úřadu 
práce Pardubického kraje nebo jsou osobami 
se zdravotním postižením (OZP/OZZ).

Těmto osobám umožňuje bezplatnou re-
kvalifi kaci a možnost nastoupit na dotované 
místo.

Možnosti rekvalifi kací:
• Pracovník v sociálních službách
• Sanitář

Bezplatné rekvaliÞ kace „Šance pro padesátníky a OZP“ 
• Asistent pedagoga
• Chůva pro děti do zahájení školní docházky 
• Pedikérka – manikérka
• Masérský kurz
• Obsluha vysokozdvižného vozíku
• Počítačové kurzy
• Personalista
• Účetnictví
•  ….. případně další rekvalifi kace podle vlastní-

ho výběru
Termíny zahájení kurzů: listopad 2018 – bře-

zen 2019, rezervujte si své místo co nejdříve. 
Kontakt pro více informací: Pavlína Valen-

tová, tel. 775 500 622, valentova@jhs-centre.cz

Město Svitavy v letošním roce realizuje další 
opravu významné památky. Po převodu areálu 
hřbitova od římskokatolické farnosti do majetku 

Oprava úst edního litinového k íže 
města bylo možné zahájit první etapu generální 
opravy „havarovaného“ centrálního kříže. První 
etapa spočívala v demontáži pískovcových stup-
ňů a podstavce samotného kříže, vybudování 
nových základů a v samotném zrestaurování 
všech kamenných stupňů. Druhá etapa – re-
staurování litinového kříže s korpusem Krista 
proběhne v následujícím roce. Všechny prá-
ce realizuje společnost S:LUKAS s.r.o. z Brna 
ve spolupráci se SPORTES Svitavy s.r.o. a Po-
hřební službou Svitavy.  Jiří Petr

Revitalizace Zádolského potoka 
křížících dotčený tok. V nezbytně nutném množ-
ství probíhá i kácení dřevin.

Cílem opatření je retence vody v území, zmír-
nění rozkolísanosti průtoků v tocích a následně 
i zvýšení biodiverzity daného území (podpora 
a rozšíření zvláště chráněných rostlin a živočichů, 
především bledule jarní, která je jedním z hlavních 
předmětů ochrany v rezervaci). Stavební práce 
probíhají v součinnosti s pracovníky KÚ Pardubic-
kého kraje, AOPK ČR a ČSOP Rybák. Dokončení 
se předpokládá v říjnu příštího roku. S použitím 
materiálů Lesy ČR.  Lenka Suchánková

Lesy ČR, zahájily v srpnu 2018 revitalizaci 
v části potoční nivy Zádolského potoka a jeho 
levostranného přítoku na území přírodní rezer-
vace Králova zahrada a jejího ochranného pás-
ma. Toky byly v minulosti nevhodně upraveny 
v rámci lesotechnických meliorací. Jejich přírodní, 
meandrující koryta byla napřímena, zahloubena 
a vzniklý výkopek uložen na jejich břehy. Revi-
talizace řeší modelaci nového koryta s využitím 
zbytků původního koryta a tvorbu průtočných 
a neprůtočných tůní. Součástí budou i tři rekon-
strukce propustků, které jsou na lesních cestách 

Zvláštní ocen ní v sout ži Stavba roku 2018 pro Schae   er 
Schaeffl  er Production CZ. Tato naše průmyslo-
vá stavba po prohlídce odborné komise obdr-
žela v září nominaci na titul Stavba roku 2018. 
Při konečném vyhlášení výsledků byla stavba 
oceněna zvláštní cenou,“ říká Jiří Honzák. „Není 
obvyklé, aby se v tak veliké konkurenci všech 
realizovaných staveb prosadila a byla oceněna 
průmyslová stavba, o to víc je závěrečné ocenění 
pro nás motivující. Touto cestou bych chtěl všem 
poděkovat za úspěšnou realizaci tohoto projek-
tu,“ dodává.  Lucie Macášková

V minulém týdnu proběhlo v Betlémské 
kapli v Praze slavnostní vyhlášení akce Stavba 
roku 2018. Zvláštní cenou byla oceněna stavba 
nového závodu ve Svitavách fi rmy Schaeffl  er 
Production CZ. Za autora projektu, investora 
a dodavatele ji z rukou ministryně průmyslu 
a obchodu převzal ředitel a jednatel společnosti 
Jiří Honzák. Stavba byla již publikována v kata-
logu z 26. ročníku soutěže a v odborných pe-
riodikách věnujících se stavebnictví. „Do soutě-
že byl přihlášen nový závod ve Svitavách fi rmy 

Budovu H Svitavské nemocnice, kde sídlí 
oddělení rehabilitace a která vznikala svépomo-
cí v rámci akce Z na přelomu 70. a 80. let, čeká 
rozsáhlá rekonstrukce. Ta proběhne v termínu 
od poloviny října letošního roku do května roku 

V polovin  íjna za ne rekonstrukce rehabilitace v nemocnici 
následujícího. Po skončení oprav čeká na pacien-
ty a klienty nejenom nové, příjemnější prostředí, 
ale především moderní vodoléčba a elektroléč-
ba. Provoz oddělení bude s omezením zajištěn 
po celou dobu oprav.  Kateřina Semrádová
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Rubrika „Ze zastupitelských lavic“ 
je naplněním novely TZ č. 46/2000 Sb. 
a slouží ke svobodnému vyjádření názorů 
zastupitelů jednotlivých politických subjek-
tů v aktuálním složení Zastupitelstva města 
Svitavy. Texty příspěvků neprocházejí ob-
sahovou ani jazykovou korekturou.

chceme poděkovat Vám všem, kteří jste ode-
vzdali hlasy pro KSČM.
Přišli jsme o jeden mandát, ale budeme se 
snažit i v tomto malém počtu prosazovat Vaše 
oprávněné požadavky. Nebude to jednodu-
ché, Vaši důvěru však nezklameme.

Lidmila Kružíková a Libor Zelinka, 
zastupitelé za KSČM 

dovolte mi poděkovat Vám, za Vaši důvěru, kte-
rou jste nám svými hlasy svěřili. Díky Vám, jsme 
získali tři zastupitelské mandáty, kterých si váží-
me. Po výsledcích v uplynulém volebním obdo-
bí navážeme na naše záměry a cíle. Naší prací 
v radě a zastupitelstvu města, se pokusíme pře-
svědčit všechny svitavské voliče, že komunální 
volby jsou důležité a personální zastoupení má 
velký význam pro realizaci rozvojových záměrů 
města Svitavy. S poděkováním našim voličům

Ing. Jaroslav Kytýr, 
zastupitel a poslanec za hnutí ANO 2011

V roce 2015 byla schválena novela tzv. 
přestupkového zákona, která upravuje úlohu 
města ve stanovení výjimečných případů, kdy 
je doba nočního klidu kratší (nebo žádná), 
než stanoví zákon. Ten říká, že noční klid je 
od 22 do 6 hodin následujícího dne. Porušení 
nočního klidu je přestupkem proti veřejnému 
pořádku a lze za ně uložit napomenutí, pokutu 
do 10 000 Kč, při opakovaném spáchání pře-
stupku až 15 000 Kč, dále pak zákaz činnosti, 
propadnutí věci nebo zákaz pobytu. Město 
však může stanovit obecně závaznou vyhláš-
kou výjimky, kdy je doba nočního klidu kratší 
(nebo žádná), než stanoví zákon a Svitavy tuto 
možnost využívají. 

Každý rok tak do vyhlášky zařazujeme kon-
krétní akce s termíny. Vyzýváme proto pořada-
tele veřejných produkcí, aby informace o svých 
plánovaných akcích sdělili odboru školství 
a kultury nejpozději do 28. 11. 2018. Je jasné, 
že některé aktivity vznikají až v průběhu roku, 
přesto je třeba s předstihem informovat uvede-
ný odbor, aby bylo možné provést novelizaci 
vyhlášky i v průběhu roku.

Nadále je také v platnosti vyhláška, která 
ukládá pořadatelům veřejných produkcí ohla-
šovací povinnost. Veškeré informace lze získat 
na webu města nebo přímo na odboru školství 
a kultury.                                                   Jiří Petr

Město Svitavy v září letošního roku dokon-
čilo druhou etapu výměny svítidel veřejného 
osvětlení ve městě za účelem snížení jeho 
energetické náročnosti.  

Konkrétně se jednalo o výměnu starých 
svítidel veřejného osvětlení za nová moderní 
svítidla s LED lampami s vyšší účinností a tedy 
nižší spotřebou elektrické energie. Úspora 
oproti stávající spotřebě by podle zpracova-
ného energetického posudku měla dosáhnout 
až 75%. V ulicích Na Barikádách, U Stadionu, 
U Kojeneckého ústavu, Tkalcovská, Hálkova, 
Lázeňská, Národního osvobození, Dělnická, 
Radiměřská, Kapitána Nálepky, Pavlovova, 
Nejedlého, Edvarda Beneše, Kollárova, Tylova 
bylo demontováno celkem 146 ks stávajících 
svítidel a nově namontováno bylo 142 ks no-
vých moderních LED svítidel. Celkové náklady 
na stavbu činily 1 875 433 Kč bez DPH. Město 
Svitavy bylo úspěšné i v další žádosti o dotaci 
z programu EFEKT 2017 MPO ČR a získalo na 
tuto akci dotaci ve výši 1 188 725 Kč. 

Celou akci pro město jako zhotovitel pro-
vedla společnost SPORTES Svitavy s. r. o. 
Na tuto akci přímo navazovala stavba re-
konstrukce vrchního vedení v ulicích Na Ba-
rikádách, Dělnická, Národního osvobození, 
Radiměřská, Hálkova a Šalounova spočívající 
v kompletním provedení nových podzemních 
rozvodů a nových sloupů veřejného osvětlení. 

Roman Poláček

jménem svitavské KDU-ČSL děkujeme všem 
voličům, kteří přišli ke komunálním volbám. 
Děkujeme zejména těm, kteří nám svými hlasy 
projevili důvěru. V neposlední řadě děkujeme 
za korektní a férový průběh předvolební kam-
paně.
V následujícím volebním období se budeme 
především snažit angažovat se v oblastech, 
které jsou důležité z hlediska našeho progra-
mu. V oblasti sociální a oblasti bezpečnosti 
občanů se chceme soustředit především na 
pomoc seniorům. Prioritou pro nás také zůstá-
vá dostupné bydlení pro mladé rodiny a zlep-
šování podmínek pro práci s organizovanou 
i neorganizovanou mládeží.                   Jiří Žilka

v nedávných volbách do městského zastupi-
telstva získalo Sdružení pro město Svitavy his-
torického úspěchu: obdrželo 42,07 % hlasů 
a získalo 13 mandátů, tedy přesně polovinu. 
Moc za podporu děkujeme, vážíme si jí. Máme 
z výsledku radost, je totiž potvrzením toho, že 
Vás naše práce ve prospěch města oslovuje. Po-
važujeme za důležité, že SPMS je tým lidí, který 
se nedává dohromady jen před volbami, ale že 
pracuje po celé volební období nejen v orgá-
nech města, výborech, pracovních skupinách. 
Naši členové jsou aktivní na svých pracovištích, 
mezi dobrovolníky, v neziskových organizacích, 
spolcích. A zpětná vazba od nich je k nezapla-
cení. Vyplácí se nám být s občany v kontaktu 
a pravidelně skládat účty. Velkou roli v našem 
úspěchu přikládáme také slušně vedené kam-
pani. Uvědomujeme si, že někdy nám něco ne-
vyjde podle Vašich představ, že si někdy nevíme 
rady s netrpělivostí lidí a že nás občas zaskočí 
nepochopení. Nepotřebujeme žádných 100 dní 
hájení. I tentokrát se nám podařilo uzavřít velmi 
širokou koalici. Nebylo to až tak nutné, ale cítí-
me, že to je tak dobře. Naším volebním heslem 
bylo:  SPOLEČNĚ S VÁMI MĚNÍME SVITAVY. 
Jsme připraveni plnit náš volební program. 
Chceme, aby Svitavy byly příjemným městem 
pro žití, bydlení, sportování, dopravu, podniká-
ní, vzdělávání, městem kulturním, bezpečným, 
komunikujícím a pečujícím o potřebné. 
Vážení spoluobčané, jako lídr SPMS i jako sta-
rosta jsem hrdý na naše město a pyšný na Svi-
tavany.

Mgr. David  Šimek, zastupitel za SPMS

Piráti a nezávislí vstupují do ko-
munální politiky Svitav poprvé, 
navíc rovnou jako druhý nejsil-
nější subjekt vzešlý z letošních 
voleb. Především díky Vašim 

hlasům, za něž Vám patří velký dík. Slibujeme, 
že vize, které Vás oslovily, budeme usilovně pro-
sazovat. 
V mnoha bodech volebního programu máme 
shodu s ostatními uskupeními. Ať je to oživení 
náměstí, městská doprava, digitalizace úřadu, 
revitalizace Rosničky nebo řešení dopravní situ-
ace ve městě. Jsme přesvědčeni, že tyto zájmy 
budou členové zastupitelstva prosazovat spo-
lečně tak, aby z toho těžily především Svitavy. 
Do zastupitelstva ale přicházíme i s plány, s ni-
miž se nemusí ostatní zvolené strany či hnutí 
ztotožnit. I tak se budeme snažit je prosazovat 
formou přesvědčování či dokládáním jejich eko-
nomické výhodnosti. Především ale budeme 
u našich kolegů poukazovat na potřeby občanů, 
které už dále není možné jednoduše přehlížet. 
Svitavy jsou v dobré fi nanční kondici a nyní je 
na nás zvolených, aby investice byly smysluplné 
a dlouhodobě využitelné. 
Ještě jednou děkujeme všem našim rodinám, 
dobrovolníkům a voličům. Dali jste nám šanci 
a my budeme čtyři roky držet správný kurz!

Libuše Vévodová, Vojtěch Fadrný, 
Miroslav Sedlák.



Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
za záchranu života našeho syna Mariana Cvr-
kala, který měl vážný úraz.

Nebýt rychlé a okamžité pomoci kolegy 
Petra Koláře a dvou mužů, Milana Vybíhala 
a Josefa Kubálka, tak by vykrvácel.

Ještě jednou moc děkujeme za celou rodi-
nu.  Cvrkalovi 

Děkujeme paní Bc. Martině Popelkové 
za zajištění dopravy na akci Den seniorů, který 
se uskutečnil 3. října v kulturním centru Fabri-
ka. Obyvatelé penzionu pro seniory
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Svitavští sv táci – 7. díl

Štěpán Lustyk se 
narodil v roce 1994 
ve Svitavách. Navště-
voval základní školu 
Riegrova ve Svitavách 
( ještě pod názvem 

Julia Fučíka) a následně osmileté gymnázium 
ve Svitavách. Vzdělával se také na Pedagogické 
fakultě na univerzitě v Hradci Králové, v sou-
časné době studuje Herectví alternativního 
a loutkového divadla na DAMU. V září úspěšně 
složil státní zkoušku a získal titul BcA., nadále 
pokračuje v magisterském studiu. Svitavští ho 
28. října mohli vidět v představení Prodaná ne-
věsta v letech 1868 až 2018. 

Studujete na Divadelní akademii múzic-
kých umění (DAMU) – co vás na škole pře-
kvapilo, ať už příjemně nebo nepříjemně? 

V prváku jsem absolutně nedával pohyb. 
V osm ráno akrobacie, pak jízda do školy a po-
hyb na velkým tanečním sále. Měli jsme aťák 
úplně nahoře, takže po pohybu jsem se tam 
nebyl schopen dostat. To mě docela překva-
pilo, ale pak si člověk zvykne. Nakonec mě to 
vlastně začalo bavit. Nepříjemně mě asi nic 
nepřekvapilo.

Co z toho, co jste se naučil, je pro vás nej-
důležitější? 

Umět pracovat i s lidmi, který vás se…. 
Taky jsem se naučil trochu mluvit a docela 
dobře jsem se zbavil sykavek (i když ne úpl-
ně). Jo a taky mě ta škola naučila si spoustu 
věcí okolo divadla umět zařídit sám.

Jakého vašeho úspěchu si nejvíce ceníte? 
Já nějak extra velký úspěchy nemám, ale 

ta Prodaná nevěsta, co budeme hrát ve Svita-
vách, je fakt super. A hraje to celý náš super 
ročník, takže to mám rád. Pak máme takovou 
super věc, vánoční představení S vůní perní-
ku, které hrajeme s klukama taky od nás z roč-
níku a je to fakt velká sranda... To taky budeme 
hrát ve Svitavách (24. 11. 2018), tak přijďte! 
Pak spousta loutkových věcí, se kterýma jez-
díme dost po světě. Například: Tisíc tuctů 
(to jsme taky hráli ve Svitavách). S tím jsme 
vyhráli cenu v Bulharsku a v Srbsku a možná 
ještě někde. Naposled jsme to hráli ve Švýcar-
sku. Je toho víc, to by bylo na dlouhý seznam. 

Ale ještě poslední zásadní věc a to je, že budu 
od února zkoušet v divadle Komedie, který se 
rekonstruuje a bude to skvělý! Budeme tam 
hrát všichni kluci od nás z ročníku a o režii se 
postará Anna Klimešová, což je záruka kvalitní 
a dobré inscenace. Na to se hodně těším! 

Žijete nyní spíše v Praze než ve Svita-
vách, co ze Svitav vám nejvíc chybí? 

No… Tak nejvíc mi chybí rodina a kámoši, 
ale nechci říkat, jestli je lepší Praha nebo Svita-
vy. Mám rád obě města.

Co se vám nejvíc líbí na vašem rodném 
městě? 

Když jsou v něm lidi.
Co tím konkrétně myslíte?
Občas se stane, že náměstí je takový úplně 

prázdný.... a to je fakt hroznej obraz. Taky se 
mi stává, že jednou za čas, když mám čas, sem 
přijedu a zjistím, že těch možností je opravdu 
mnohem míň než v Praze, ale to je jasný, to se 
nedá moc srovnávat, je to prostě menší měs-
to. Ale abych odpověděl hlavně na to, jak to 
myslím, s tím, že mám rád, když jsou ve Svita-
vách lidi. No... tak prostě... To je přece dobrý, 
když jsou lidi ve městě, ne? A když jsou tam 
mý lidi (rodina, kámoši, atd.), tak je ten pobyt 
tady mnohem lepší. Většinou mám čas tu po-
být max. tak 3–4 dny a to jsem pak naštvanej, 
když tu nikdo není.

Kdybyste měl doporučit zajímavé místo 
ze Svitav, jaké by to bylo? 

To nevím. Odkázal bych vás na svého pro-
fesora z gymplu Mgr. Jiřího Žilku, ten by vám 
určitě dobře poradil. Super učitel historie! 
Několikrát jsme s ním měli takovou procház-
ku po Svitavách a dozvěděl jsem se o věcech, 
o kterých jsem absolutně nevěděl, že ve Svita-
vách jsou. Ale je tu spousta zajímavých míst.

Napadá vás nějaká rarita ze Svitav, kte-
rou jinde nemají a jaká? 

Výstava praček v muzeu. Haha.
Má podle vás současný úspěch nějakou 

souvislost s tím, že pocházíte se Svitav? 
Tak to si myslím, že ne. To má souvislost 

hodně s mojí mamkou a taťkou a ti jsou ze Svi-
tav, ale že by na to mělo vliv přímo to město, 
tak to ne. Zdravím mamku a taťku!!!

 Lucie Macášková

Kavárenská kultura

ajovna Krásná chvíle
2. / Pá / 18:00 
Karmický kód duše
Jaké je vaše životní poslání? Co si vaše duše vy-
brala v tomto životě, že se chce naučit? Jaká je 
přitažlivost mezi vámi a vaším partnerem? Všech-
ny tyto a další otázky vám odkryje numeroložka 
Dagmar Halotová. Před přednáškou budou pro-
bíhat individuální konzultace, které jsou podmí-
něny rezervací (tel.: 607 706 790).

3. / So / 9:00 
Jak vypadat dob e p i každé p íležitosti
Na tříhodinovém semináři se dozvíte, jak se s využi-
tím běžně dostupné kosmetiky vkusně nalíčit a jak 
správně pečovat o svoji pleť. Součástí je i praktická 
ukázka. Doporučujeme přihlásit se předem (trebo-
va@rytmusvychod.cz nebo 730 518 511). Seminář 
povede Michaela Zezulová. Nejedná se o propaga-
ci žádné značky.

9. / Pá / 18:00 
Harmonizace t la a duše muzikou (muzi-
koterapie)
V léčivé energii zvuků a tónů přírodních hudebních 
nástrojů a zpěvu vás bude provázet Jiří Žoch a Mar-
tin Polách. S sebou si přineste karimatku, spacák, 
polštářek pod hlavu. Tato harmonizace probíhá 
poslechem, při které účastníci leží.

16. / Pá / 18:30 
P ednáška Petry Polákové – kineziologie
Ukážeme si, jak naše podvědomé představy o tom, 
kým jsme, ovlivňují náš reálný život, a jakým způso-
bem to změnit.

21. / St / 19:00  
Bubnování s Andrejem Kolá em
Bubenická improvizace a workshop základních 
rytmů. Zváni jsou jak začátečníci, tak pokročilí. 
Za mírný poplatek možno bubny na místě zapůj-
čit.

24. / So / 16:00 
Mantry s Davidem Breiterem
Budou se zpívat mantry, bhadžany, i písně s du-
chovní tematikou v kruhu s Davidem Breiterem. 
Zpívat se bude nejen v indickém, ale i českém ja-
zyce. Je třeba si včas pořídit vstupenku. Vstupenka 
500 Kč/osoba. 

Kavárna V Parku
2. 11. / 18:00 
Halloween party v maskách
Loni velice úspěšná akce, kterou je třeba letos zo-
pakovat! Seber všechny své kamarády, vymyslete si 
masky a dorazte, protože bude o co stát. Welcome 
drink pro převlečené zdarma. Ve 23:00 vyvrcholí sou-
těž o nejlepší masku. Vstup volný a zábava v ceně!

3. 11. / 18:00
Komár B-Day a grilování
Všichni jsou vítáni, všichni jsou zváni na tuto hudeb-
ně našlapanou akci.
Komár slaví další narozeniny a vy všichni ostatní 
máte jedinečnou možnost si přijít poslechnout hud-
bu z gramofonových desek a uspokojit svá bříška 
dobrotami z grilu!

12. 11. / 17:00
Cestovatelský ve er FRANCIE – 
moderní gastronomie
Drazí přátelé, na vědomí se dává, že se blíží další 
nevšední neděle. Tentokráte zavítáme do Fran-
cie, abychom si o této zemi něco povyprávěli 
a přitom ochutnali tamní speciality. Lístky můžete 
zakoupit v kavárně V Parku. Cena 490 Kč/osoba.

Pod kování
16. 11. / 17:00
Electro Swing & 20. a 30. léta 
Vrátíme se v čase zpět do 20. a 30. let., poslechne-
me si swing, jazz a další oblíbené hudební žánry. 
Djs: Majlpid, Fabio, John T., a Adam Sodomka živě 
na saxík. Tématická výzdoba, dobové drinky a dopo-
ručený Dress Code (20. a 30. léta, gangsteři a ma-
fi áni).

23. 11. / 19:00
Desátá Veselica 
Podáváme rozličné žánry plněné nestandardními 
zážitky. Sejde se nám tady totiž partička nenapo-
dobitelných umělců.
Když se začne krev vařit, nastoupí neodolatelní 
DJs, kteří vás jako obvykle rozskotačí vrháním vi-
nylů do davu. 
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Hledáme nového kolegu na pozici Skladník
Chcete pracovat ve stabilní a dynamicky se rozvíjející české společnosti? 
Líbí se vám prostředí moderního a technologicky inovativního skladu?
Máte chuť být součástí důležitých projektů?

Náplň práce:

javurkova@styleplus.cz 

464 603 575

Ordinační hodiny zubní pohotovostní služby 
jsou od 8:00 do 11:00 hod. Mimo tyto hodiny 
přijímá akutní pacienty stomatologická poho-
tovost pardubické nemocnice v ordinačních 
hodinách: So, Ne a svátky 8:00–18:00 hod., 
Po–Pá 17:00–21:00 hod.

Zubní pohotovostní služba
3.–4. 11. MUDr. Škorpík Jan / 
Svitavy, Soudní 1391/3, 461 531 144
10.–11. 11. MUDr. Štefková Zdeňka / 
Opatov 317, 461 593 907
17.–18. 11. MUDr. Letfusová Marie / 
Jevíčko, Palackého 20, 774 326 241
24.–25. 11. MUDr. Bisová Iva / 
Moravská Třebová, Svitavská 325/36, 
461 352 210

Lékařská pohotovostní služba 
ORL pro děti a dospělé 
Svitavská nemocnice, budova D, ORL, 
461 569 345, všední dny: 15:30–19:30,  
So, Ne a svátky: 8:00—14:00 

Lékařská služba první pomoci pro dospělé
Kollárova 22, Svitavy, přízemí polikliniky,  
v místnosti ambulance LSPP/LPS, 
461 569 239, 
Pátek: 18:00–21:00 / So, Ne, 
svátky: 9:00–17:00 hodin

Lékařská služba první pomoci 
pro děti a dorost 
Kollárova 22, Svitavy, přízemí polikliniky, 
v místnosti dětské ambulance, 461 569 270, 
So, Ne, svátky 8:00–18:00 hodin.

Léka ské pohotovosti 

Události v kalendá i akcí
Zajímá vás dění během celého roku 

nebo zrovna v jeden konkrétní den? Sledujte 
Kalendář akcí na webových stránkách města na 
adrese www.svitavy.cz v pravé části obrazovky.
Zde naleznete aktuální program ve městě.

Pořádáte nějakou významnou akci 
a chcete pozvat veřejnost, aby tuto událost 
navštívila? Nebo jen dát vědět ostatním? Zadej-
te akci do tohoto kalendáře v odkaze pod ním. 
Následně vyplňte požadovaná pole a formulář 
potvrzením odešlete ke schválení. Nyní bude 
vše zpřístupněno veřejnosti. Žádná akce již 
nikomu neunikne. Děkujeme :)      

 Petr Šmerda, MIC

www.svitavy.cz

Chcete mít aktuální informace? Zajímá vás dění 
v našem městě? Pojďte nám naproti! Zde nalez-
nete svitavské novinky:

• Newsletter:
Zasílání novinek na váš e-mail,

Poj te nám naproti
přihlaste na www.svitavy.cz (newsletter)
nebo na e-mailu: info@svitavy.cz

• Facebook: 
- Svitavy - ofi ciální informační portál 
města Svitavy 
- Městské informační centrum Svitavy

• Webové stránky: 
www.svitavy.cz, www.ic.svitavy.cz

• Instagram:
MIC_svitavy
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Ve Fabrice proběhla oslava 25. výročí založení svitavské Charity. Na benefičním koncertu se představilo několik kapel. Děkujeme všem za účast.

Začátkem října proběhla u rybníku Rosnička velmi oblíbená akce Pohádkový les. Pod taktovkou svitavských zálesáků se všichni dobře bavili :)

Ve Fabrice byly vyhlášeny krajské ceny Duhové křídlo. Ty jsou určeny těm, kteří pomáhají osobám se zdravotním postižením.



Listopad 2018 / www.svitavy.cz

KULTURA

2. / Pá / 19:00 / Fabrika

DS HÝBL. NORMAN ROBINS - DO HROBKY 
TANE NÍM KROKEM
Detektivní komedie. Někdo tu vraždí v klaun-
ském převleku... 
Hrají: M. Jireš, D. Stránská, Z. Kupková, T. Jireš, 
J. Gregarová...
Režie: Jiří Jireš. Vstupné: 100 Kč
Předprodej vstupenek od 17. 10. v recepci Fab-
riky a on-line na www.kultura-svitavy.cz

3. / So / 19:00 / Kino Vesmír – Hamlet 
(National Theatre Live)

Populární představitel Sherlocka Holmese Be-
nedict Cumberbatch (nominovaný na Osca-
ra za roli v Kódu Enigmy, vítěz ceny Olivier za 
dvojroli ve Frankensteinovi) se ukáže v titulní roli 
Shakespearovy mistrovské tragédie. Představení 
je uvedeno ze záznamu s českými titulky. Režie: 
Lyndsey Turner.
Hrají: Benedict Cumberbatch a další. Délka: 3 
hodiny včetně přestávky.
Vstupné: 150 Kč (lze koupit online na stránkách 
SKS Svitavy nebo na recepci Fabrika)

3. /So/ 14:00-18:00/ Nadace Josef Plívy

V domý dech
Praktický seminář zabývající se správnou tech-
nikou hlubokého vědomého dýchání a využití 
plné kapacity plic. Je třeba se nahlásit předem 
do 2. 11. Lektorka Petra Poláková.
Více na www. anahatayoga.cz

5. / Po / 19:00 / Fabrika 

Dvo ákovo klavírní kvarteto 
Klavíristka Slávka Vernerová Pěchočová, housli-
sta Štěpán Pražák, violista Petr Verner a violon-
cellista Jan Žďánský se úspěšně věnují komorní 
hudbě už řadu let, jednotlivě i společně. 
Vstupné 250 Kč (KPH 150 Kč)

5. / Po / 18:00 / bar u knihovny

Filmový klub – Hv zdy nám nep ály (John 
Green)
Hvězdy nám nepřály je inteligentní, sžíravá 
a hořce ironická romance nejen pro náctileté 
podle knižní předlohy Johna Greena. Děj se 
točí okolo dvou hlavních hrdinů, Guse a Ha-
zel, které kromě rakoviny, se kterou bojují, 
spojuje ještě pohrdání konvencemi, kousavý 
humor a nakonec i láska. Režie: Josh Boone. 
Hrají: Shailene Woodley, Ansel Elgort.
 
5. 11. / Po / 18:45–20:15 / MC Krůček

1. arteve er s Jitkou
8 setkání v rámci sebepoznávacího kurzu s arte-
terapií pod vedením pedagožky a kreativní ženy 
Mgr. Jitky Macenauerové. Cena 800/900 Kč 
členové/nečlenové MC Krůček za celý kurz 
= 8 setkání (další termíny: 5. 11., 19. 11., 

3. 12., 17. 12., 14. 1., 28. 1., 11. 2. a 25. 2.).
Více informací a objednání na: materskecent-
rum@kruceksvitavy.cz, tel. 737 236 152

6. / Út / 19:00 / Fabrika

Divadelní spole nost Háta
Michael Parker – Zamilovaný sukni ká  
Fraška s množstvím komediálních situací a pře-
kvapivým koncem. Hrají: Harry Douglas: Lukáš 
Vaculík, Perkins: Viktor Limr (Pavel Nečas), Joe: 
Filip Tomsa, Kapitán South: Zbyšek Pantůček 
(Martin Zounar, Juraj Bernáth), Debbie: Kris-
týna Kociánová (Hana Kusnjerová, Radka Pav-
lovčinová), Marian: Mahulena Bočanová (Adéla 
Gondíková, Betka Stanková), Faye: Veronika 
Jeníková (Olga „Háta“ Želenská), Lois Dougla-
sová: Ivana Andrlová  (Pavla Vojáčková).
Vstupné: 380 Kč. Předprodej vstupenek již nyní 
v recepci Fabriky

7. / St / 16:00 / bar u knihovny
Fantasy klub pro děti od 8-12 let. 

8. / Čt / 18:30 / klub Tyjátr

Listování: Svatá Barbora 
(M. Šindelka, M. Pokorný, V. Mašek)
Mladá novinářka Andrea dostala za úkol napsat 
článek o tzv. kuřimské, nikdy neobjasněné kau-
ze, kterou před několika lety žila celá republika. 
Další představení z cyklu Listování, které zpra-
covává knihy netradiční formou. Vstupné 80 Kč 
(předprodej v knihovně).
Účinkují: Pavla Bučková, Alan Novotný.

9. / Pá / 20:00 / Alternativní klub Tyjátr

XIII. STOLETÍ + VÝSM CH? + STEELHÄTE 
COMPANY
Jihlavská gothic-rocková legenda hlásí návrat na 
koncertní pódia!
Koncert pořádají Alternativní klub Tyjátr a Stře-
disko kulturních služeb
Vstupné: 230 Kč v předprodeji a 260 Kč na mís-
tě.
Předprodej vstupenek od 10. října v recepci Fab-
riky a on-line na www.kultura-svitavy.cz

9. / Pá / 18:30 / Fabrika

Veselá Trojka 
Jde o muzikanty známé především z TV Šlágr, 
jejichž hudba potěší milovníky lidové písničky. 
Texty, které pohladí po duši především starší 
generaci, jsou doplněny o humorné vyprávění.
Vstupné: 220 Kč. Předprodej v IC Svitavy

10. / So / 8:30 / Fabrika

Krajský p ebor mládeže v šachu

10. / So / 9:00–17:00 / Nadace Josefa Plívy

Moje místo na zemi, moje ko eny
Praktický seminář kineziologie. Prozkoumáme 
podvědomé pozadí problémů, které se týkají 
nechuti k životu. Je třeba se nahlásit předem do 
6. 11. Lektorka Petra Poláková. Více na www.
anahatayoga.cz

11. / Ne / 15:00 / Divadlo Trám

Divadlo loutek Ostrava – Malá mrtvá zví átka 
(Alla dö da små  djur )
Dosud málo divadelně zpracovávané téma smr-
ti, které však již velmi brzo začne zajímat každé 
zvídavé dítě, hrají dvě herečky a spousta loutek. 
Vstupné: 80 Kč

13. / Út / 15:30–18:30 / MC Krůček

Aby u ení nebylo mu ení
Praktický seminář pod vedením průvodkyně dětí 
i dospělých, montessori lektorky a pedagožky 
Mgr. Soni Nádvorníkové. Cena 150 Kč / 200 Kč 
(členi/nečleni MC Krůček). 

14. / St /16:00/ dětské oddělení knihovny
Čtenářský klub pro děti od 2 do 7 let.

14. / St / 19:00 / divadlo Trám

Vytrvalost fotbalového branká e
Divadelní spolek Zaklep uvádí ve světové premi-
éře hru autorů Jiřího Janků a Petra Svojtky, která 
velice volně navazuje na hru Didiera Kaminka 
Osamělost fotbalového brankáře. Diváci uvidí 
příběh stárnoucího fotbalisty, který je tu kon-
frontován se svým mladším alter ego. Režie se 
ujala Veronika Řechková, hrají Jiří Krátký a Jan 
Moravec. Technická výpomoc Zbyněk Haupt 
a Richard Hoch.

14. / St / 19:00 / Fabrika

Cirk La Putyka (Praha): UP END DOWN
Divadelní abonentní cyklus. Novocirkusová bá-
seň o lidech a andělech
Příběh člověka, který žije jen se svými vzpomín-
kami. Se svými vzlety a pády. Není schopen se 
od nich odpoutat a žít uvolněně a svobodně. 
Délka představení: 1 hodina 15 minut (bez pře-
stávky).
Vstupné: 400 Kč. UPOZORNĚNÍ PRO ABO-
NENTY V PRVNÍ ŘADĚ: Kvůli prodloužení je-
viště bude zablokována celá první řada. Vaše 
náh radní místa budou na přístavcích po levé 
i pravé straně. Přístavky budou v ten den určené 
jen pro vás. Omlouváme se za komplikace a dě-
kujeme vám za pochopení!

15. / Čt / 18:00 / MC Krůček

Mezinárodní ve er 
Prezentace Evropské dobrovolné služby. Před-
staví se dobrovolnice Antonie z Německa včetně 
ochutnávky německé kuchyně. Vstup volný.

15. / Čt /14:00 – 20:00 / bar u knihovny

Den poezie
Přednáška Jaroslava Provazníka na téma pohád-
ky a jejich důležitost v raném vývoji dítěte.

15. / Čt / 18:00 / bar u knihovny
Literárně-hudební večer s básníkem Janem Těs-
nohlídkem a písničkářkou Pavlou Boučkovou
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15. / Čt / 19:00 / Ottendorferův dům

MIROSLAV PALE EK. Ježkárny a …
Písničkář je znám nejen jako polovina dua Pa-
leček & Janík, ale také jako originální interpret 
písní Osvobozeného divadla autorů V&W&J. 
V sólovém recitálu zazní většina písní z CD JEŽ-
KÁRNY, které vyšlo koncem února 2015 u fi rmy 
SUPRAPHON u příležitosti 110. výročí narození 
Jana Wericha.
Vstupné: 180 Kč. Předprodej vstupenek od 
1. listopadu v recepci Fabriky

16. / Pá / 19:00 / Fabrika

Agentura KS - Willy Russell: SHIRLEY VA-
LENTINE
„Život je potřeba žít naplno a nikdy není pozdě 
ho měnit.“
Bravurní komedie o hledání sebe sama je určena 
nejen ženám středního věku, ale všem, kdo mají 
rádi dobrou zábavu. One woman show Simony 
Stašové. Autor: Willy Russell, překlad: Pavel Do-
minik, režie: Zdeněk Kaloč. Délka představení: 2 
hodiny 25 minut (včetně přestávky).
Vstupné: 400 Kč

16.–17. / So a Ne / klub Tyjátr, 
Divadlo Trám

POSED 2018
Podzimní setkání divadel ve Svitavách. Více na 
straně 14.

21. / St / 17:00 / Ottendorferův dům

Psychopati mezi námi
Přednáška známého psychiatra MUDr. Radkina 
Honzáka.

22. / Čt / 19:00 / Kino Vesmír

Z jižní Moravy až na konec sv ta
Komponovaný fi lmový večer 1918–1938–1948–
1968. Významná léta pro naši zemi, osudové 
roky pro moravské Chorvaty. Pojďte se o nich 
dozvědět více a seznámit se s pohnutými příbě-
hy, které těmto pozoruhodným Moravanům 20. 
století připravilo. 
Vstupné: 50 Kč

24. / So / 20:00 / Divadlo Trám, 
Alternativní klub Tyjátr

VIII. ve er MAC (Malý abonentní cyklus)
KALD DAMU (Praha): S vůni perníku
kapela   Majvely ...a něco navíc!
Vstupné: pro studenty 80 Kč, pro ostatní za 110 
Kč

25. / Ne / 15:00 / Divadlo Trám

DAMU Praha: Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Loutková pohádka Karla Jaromíra Erbena Dlou-
hý, Široký a Bystrozraký inspirovaná výtvarní-
kem Zbyňkem Sekalem. Šli dva, šli tři. Vlastně šli 
čtyři, a ještě kůň k tomu. Šli dlouho, šli lesem. 
A kam došli? Do Železného zámku! Tvůrčí tým: 
Štěpán Lustyk, Lukáš Bouzek, René Vitvar, Alž-
běta Vitvarová.
Vstupné: 80 Kč

25. / Ne / 15:00 / Fabrika

Na muzice ve Fabrice
K tanci a poslechu zahraje Svitavská dvanáctka 
Vstupné: 60 Kč / senioři 40 Kč

27. / Út / 19:00 / Ottendorferův dům

RICHARD POGODA
UVÁDÍ KE STÝM NAROZENINÁM MIROSLAVA 
HORNÍ KA

dlouholeté historii, především v letech končících 
osmičkou. K stému výročí založení Českosloven-
ské republiky.

STÁLÉ EXPOZICE

Labyrint svitavských p íb h  / P íb h svi-
tavského betléma
Z historie praní
Hledání hv zdy Davidovy / Oskar Schindler 
– Spravedlivý mezi národy
Svitavské vily

Muzeum esperanta / Ottendorferův dům (za 
čajovnou)
Jako jediné svého druhu v ČR muzeum předsta-
vuje slovem i obrazem jazyk esperanto. Informu-
je o zajímavostech z historie i o možnostech sou-
časného využití znalosti jazyka, vystavuje knižní, 
fotografi cké, sběratelské a umělecké artefakty.
Současná výstava: 10 let muzea a 100 let re-
publiky. Vstupenky v ceně 10 Kč jsou k dostání 
v pokladně MMG (Út–Pá 9–12, 13–16 h) a v ča-
jovně Krásná chvíle (Út–Ne 15–21 h). Komen-
tované prohlídky po předchozí dohodě na tel. 
604 377 616.

Živá ze  / Venkovní galerie u Alberta
OSMI KOVÉ ETUDY
Osmičkové letopočty, které zahýbaly dějinami 
města na fotografi ích z archívu městského mu-
zea.

 Výstavy Fabrika
Foyer

Putovní výstava o zm n  klimatu
(15. 11. – 6. 12. 2018)
Do Svitav přijíždí originální putovní výstava na-
zvaná Klima se mění. Změň se i ty! Originální ex-
pozice srozumitelnou a názornou formou uka-
zuje zajímavá fakta o dopadech globální změny 
klimatu, jejích příčinách a zejména možnostech, 
jak na změny mohou lidé a města reagovat. Vý-
stava bude probíhat od 15. 11. do 6. 12. 2018. 
Slavnostní vernisáž proběhne 15. 11. v 17:00 ve 
foyer Fabriky Svitavy.

2. podlaží

Petr Florián – Židovské h bitovy
Soubor fotografi í židovských hřbitovů z okolí 
Chrudimska a Středočeského kraje.

3. podlaží

Milan Vopálenský – Dva sv ty
24 let, Nový Rychnov, spolužák Lukáše Klingory
Jeho tvorba je zaměřena na portréty, autopor-
tréty a konceptuální fotografi i. Miluje mlhavé 
počasí, temnotu a surrealismus. Finalista Canon 
Czech Competition 2015.

4. podlaží

Lukáš Klingora – We stand by you
23 let, Poděbrady, spolužák Milana Vopálen-
ského
Využívá techniky výtvarné fotografi e a snaží se 
zachytit vztahy mezi člověkem a přírodou.
Držitel ocenění Prix De La Photographie Paris.

 Výstavní prostory kina Vesmír a divadla 
Trám

1. podlaží

Fotoklub Strzelin (PL)
Výstava fotografi í členů polského fotoklubu ze 
Strzelina. 

VZPOMÍNKOVÉ „HOVORY H“
Olomoucký hudební redaktor Rich. Pogoda za-
světil celou profesní kariéru kabaretu a divadlu 
malých forem. Jako zpívající swingový pianista 
měl vzácnou možnost spolupracovat 12 let s ne-
smrtelnou osobností českého jeviště Miroslavem 
Horníčkem. 
Vstupné: 150 Kč. Předprodej vstupenek od 
14. 11. v recepci Fabriky.

28. / St / 17:00 / bar u knihovny

Bezlepkov  s ochutnávkou
Beseda s autorkou a lektorkou bezlepkových ku-
chařek a kurzů Vladěnou Halatovou.

29. / Čt / 16:00 / dětské oddělení knihovny

Den pro d tskou knihu
Pohádky ze Zakletého zámku – dílna pro děti a je-
jich dospělé s Alenou Vorlíčkovou a Lucií Musi-
lovou (povídání, čtení, hraní, tvoření, vysypávání 
obrázků barevným pískem podle šablon).

30. 11. / Pá / 15:00–18:00 / MC Krůček

Komunikace s dít tem
Praktický seminář pod vedením průvodkyně dětí 
i dospělých, montessori lektorky a pedagožky 
Mgr. Soni Nádvorníkové. Cena 150 Kč /200 Kč 
(členové/nečlenové MC Krůček). Více informací 
a objednání na e-mailu: materskecentrum@kru-
ceksvitavy.cz, tel. 737 236 152

PŘEDPRODEJE
2. 11. 2018 – 20:00 – IMODIUM A PORTLESS 
(klub Tyjátr)
vstupné: 170 Kč předprodej, 220 Kč na místě
5. 11. 2018 – 19:00 – Dvořákovo klavírní kvar-
teto (Fabrika)
vstupné: 250 Kč, 150 Kč KPH  
6. 11. 2018 – 19:00 – Zamilovaný sukničkář 
(Fabrika)
vstupné: 380 Kč
8. 12. 2018 – 19:00 – Česká mše vánoční (Fab-
rika)
vstupné: 250 Kč, 150 Kč KPH
11. 12. 2018 – 19:00 – Janek Ledecký – Vánoční 
tour 2018 (Fabrika)
vstupné: 490 Kč, prodává i MIC Svitavy
23. 11. 2018 – 20:00 – COCOTTE MINUTE + 
Genetic Mutation
VEĎ MĚ!TOUR 2018 (klub Tyjátr)
vstupné: 250 Kč předprodej, 290 Kč na místě
14. 12. 2018 – 20:00 – PSH + Jckb Vome, Ba-
stArt (klub Tyjátr)
vstupné: 300 Kč předprodej, 350 Kč na místě
18. 12. 2018 – 19:00 – EVA URBANOVÁ & Ba-
rocco Sempre Giovane (Fabrika)
vstupné: 500 Kč, 400 Kč KPH, prodává i MIC Svitavy
27. 2. 2019 – 17:30 – Partička na vzduchu (Fab-
rika)
vstupné: 480 Kč
27. 2. 2019 – 20:00 – Partička na vzduchu (Fab-
rika)

 M stské muzeum a galerie
28. 9. – 11. 11.

Volšové ruce
Výstava šamotových hliněných výrobků handi-
capovaných klientů z ústavu ve Zboží vytvoře-
ných speciální sochařskou metodou pro tento 
typ autorů.

29. 10. 2018 – 13. 1. 2019

Svitavské osmy 
Výstava na téměř sedmdesáti panelech zachy-
cuje na fotografi ích život našeho města v jeho 

Výstavy
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9.–10. / Pá, So / 17:00

Grinch USA 2018 PREMIÉRA!
Grinch je nenapravitelný bručoun, který nesnáší 
všechny a všechno a ze všeho nejvíc Vánoce! Ty 
by nejraději zrušil!! Animovaná komedie
Režie: Yarrow Heney, Scott Mosier
Vstupné: 140 Kč / dabováno / 86 minut 3D!

10. / So / 19:30 

Dívka v pavou í síti USA 2018  PREMIÉRA!
Lisbeth Salander – kultovní postava slavné kniž-
ní série Milénium Stiega Larssona se vrací jako 
Dívka v pavoučí síti! Thriller. Režie: Fede Alvarez.
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 111 minut

13. / Út / 19:30 

Sv dkové Putinovi Lotyšsko, Švýcarsko, ČR 
2018 
Konec roku 1999. Prezidentem se stává Vladi-
mír Putin. Dokument, který vychází ze svědectví 
o událostech let následujících! Dokument. Scé-
nář a režie: Vitalij Manskij.
Vstupné: 80 Kč / titulky / 102 minut

14. / St / 19:30 

The Perfect Kiss Kanada 2018 
Jediný polibek může změnit celý váš život. 
Komedie plná nečekaných zvratů a zápletek. 
V hlavní roli: Lucie Vondráčková.
Vstupné: 110 Kč / dabováno / 83 minut

15.–18. / Čt /19:30/ Pá, So, Ne/ 17:00 a 19:30 

Fantastická zví ata: Grinewalovy zlo iny UK, 
USA 2018  PREMIÉRA!
Kdo změní budoucnost?
Bitevní linie jsou vytyčeny a v znesvářeném světě 
čarodějů je podrobena zkoušce láska a loajalita 
i mezi přáteli a rodinou… Rodinný fantasy fi lm 
podle J. K. Rowlingové. Režie: David Yates.
Vstupné: 150 Kč v 19:30 / titulky 3D!, v 17:00 
dabovaná verze 3D!

20. / Út / 19:30 

Oni a Silvio Itálie 2018
Jaká je největší lidská touha? Láska? Peníze? 
Sex? Neomezená moc? A je toho možné všeho 
dosáhnout a neztratit vlastní tvář? Komediální 
drama. Toni Servillo v roli Silvia Berlusconiho.
Scénář a režie: Paolo Sorrentino.
Vstupné: 80 Kč / od 15 let / titulky / 150 minut

21. / St / 19:30 

Dívka Belgie 2018
Šestnáctiletá dívka se chce stát baletkou. Od 
dětství ví, že se narodila do špatného těla…
O odvaze přijmout sama sebe!
Scénář a režie: Lukas Dhont
Vstupné: 100 Kč / od 15 let / titulky / 105 minut

22. / Čt / 19:30 

Z jižní Moravy až na konec sv ta
1918, 1938, 1948, 1968
Významná léta pro naši zemi, osudové okamžiky 
pro moravské Chorvaty. Pojďte se o nich dozvě-
dět více a seznámit se tak s příběhy, které těmto 
pozoruhodným Moravanům 20. století přineslo. 
Komentovaný fi lmový večer. Provází Lenka Kop-
řivová
Vstupné: 50 Kč

23.–24. / Pá, So / 17:00 

Pat a Mat: Zimní radovánky ČR 2018 PREMI-
ÉRA!
Zimní radovánky Pata a Mata, to tu ještě nebylo. 
Zábava na ostří šroubováků a legraci až se hře-
bíky budou prohýbat. Rodinný animovaný fi lm.  
Scénář a režie: Marek Beneš.
Vstupné: 120 Kč 

23. / Pá / 19:30

Na stojáka ve Þ lmu ČR 2018 PREMIÉRA
Zepředu i zezadu. Parta komiků připravila jeden 
jediný a nikdy neopakovatelný, speciální a úplně 
nejvíc unikátní večer nabitý humorem! Iva Paz-
derková, Lukáš Pavlásek, Karel Hynek a další.
Vstupné: 120 Kč / 90 minut

24. / So / 19:30

Mladí zabijáci USA 2018 PREMIÉRA!
Máte v telefonu choulostivé fotky? Ukážeme 
vám, co to s člověkem udělá, když se takové 
obrázky dostanou ven… Thriller. Scénář a režie: 
Sam Levinson.
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / tiulky / 103 minut

27. / Út / 19:30 

Chvilky ČR, SK 2018 
Mohlo by se zdát, že Anežka a její život patří celé 
rodině, jen ne jí samotné. Musí se naučit nastavit 
vlastní hranice, aby neztratila sebe samu… Dra-
ma. Scénář a režie: Beata Parkanová.
Vstupné: 110 Kč / 93 minut

28. / St / 19:30 

Útok z hlubin USA 2018
Kdo ovládá oceány, ovládá celý svět! Hunter Ki-
ller, označení pro ponorku, která má najít a zni-
čit protivníka. Akční thriller. Hrají: Gary Oldman, 
Gerard Butler a další. Režie: Donovan Marsch.
Vstupné: 120 Kč / titulky / 121 minut

29. / Čt / 19:30 

Sklep SK, Rusko, ČR 2018 
Čeho všeho je schopen zoufalý rodič, když mu 
zmizí dítě? Drama.
Vstupné: 10 Kč / od 15 let / 114 minut

30. 11. – 1. 12. / Pá, So / 17:00 

ertí brko ČR, SK 2018 PREMIÉRA!
V městečku Pytlov všechny hříchy zapisuje kou-
zelné Čertí brko. Jednoho dne však přestane 
fungovat… Pohádka pro všechny! Ondřej Vet-
chý, Jan Cina a další. Režie: Marek Najbrt.
Vstupné: 130 Kč / do 15 let / 110 Kč / 99 minut

30. 11. – 1. 12. / Pá, So /19:30 

Robin Hood USA 2018  PREMIÉRA!
Povídá se o nějakém zbojníkovi… Dobrodružná 
slavná anglická legenda v novém zpracování!
Režie: Otto Bathurst.
Vstupné:120 Kč / titulky / 117 minut

2. / Pá / 17:00 / kuželna Lány

KK Svitavy A – KK Vysoké Mýto B
8. kolo krajského přeboru kuželek

3. / So / 9:00 / kuželna Lány

KK Svitavy C – SK Kuželky P elou B
8. kolo krajské soutěže kuželek

3. / So / 9:00 / gymnázium

TJ Basketbal Svitavy – Holice 
Basketbal: U17

3. / So / 9:00 / ZŠ Felberova

TJ Svitavy B – Slovan Moravská T ebová
Volejbal: ženy – KP I. třídy

3. / So / 10:00 / hala Na Střelnici

TJ Svitavy A – Volejbal ervený Kostelec
Volejbal: ženy – 2. liga

2. podlaží a divadlo Trám

Obrazy Jindry Pevného
Výstava je tematicky spojená s divadelní přehlíd-
kou POSED, která proběhne ve dnech 
16. a 17. 11. v Divadle Trám. 

AJOVNA A KAVÁRNA KRÁSNÁ CHVÍLE
Výstava obrazů Ke slunovratu – Barbory Moron-
gové.
Vystavená díla je možno zakoupit. Více na www.
krasnachvile.cz

KAVÁRNA V PARKU
Výstava obraz  
Autorská výstava obrazů Kláry Němcové ve Svi-
tavách.
Kavárna v parku od 14.10.

1. / Čt / 19:30 

Bohemian Rhapsody US, UK 2018 PREMIÉ-
RA!
Queen. Jediné, co je pozoruhodnější, než jejich 
muzika, je jejich příběh. Život a hudební dráha 
Freddieho Mercuryho. Režie: Bryan Singer, Dex-
ter Fiecher.
Vstupné:130,- Kč  titulky  134 minut

2.–3. / Pá / 17:00 a 19:30 / So / 17:00 

Louská ek a ty i íše USA 2018 PREMIÉRA!
Vánoční fi lm od Studia Disney režíruje Lasse Hall-
ström na motivy klasické pohádky od E. T. A. Ho-
ff manna. Klára chce klíč, který otevře skříňku, ve 
které je dar od její zesnulé matky… Keira Knight-
ley, Mackenzie Foy, Helen Mirren, Morgan Free-
man a další…
Vstupné: 150 Kč, do 15 let, 130 Kč – 3D; 130 Kč, 
do 15 let 110 Kč – 2D, pátek 19:30 /titulky /2D, 
pátek, sobota 17:00 hodin dabováno 3D

3. / So / 19:30 

Hamlet
Benedict Cumberbatch v titulní roli Shakespea-
rovy mistrovské tragédie. Záznam divadelního 
představení z jeviště londýnského kulturního 
centra Barbican. Divadelní událost!
Vstupné: 150 Kč délka divadelního záznamu: 
180 minut + přestávka.
Režie divadelního představení: Lyndsey Turner. 

6. / Út / 19:30

Nebezpe ná laskavost USA 2018
Pátrání po pravdě o zmizení mladé ženy v ma-
lém městečku… Napínavá hra plná zvratů. 
Kriminální mysteriózní thriller
Scénář a režie: Paul Feig
Vstupné: 120 Kč / od 15 let / titulky / 117 minut

7. / St / 19:30 

Na Chesilské pláži UK 2017
Léto roku 1962 v Anglii a mladí novomanželé 
mají před sebou první společnou noc… Hádka 
a zásadní rozvor na Chesilské pláži. Romantické 
drama podle knihy Iana McEwana. Režie: Domi-
nic Cooke
Vstupné: 70 Kč / titulky / 110 minut

8.–9. / Čt, Pá / 19:30 

Ten, kdo t  miloval ČR 2018 PREMIÉRA!
Komediálně laděná rodinná detektivka s před-
vánoční atmosférou z Karlových Varů. Podle 
knižní předlohy Marie Poledňákové. Hrají: Soňa 
Norisová, Pavel Řezníček, Hynek Čermák, Eva 
Holubová a další. Režie: Jan Pachl
Vstupné: 120 Kč / 90 minut

Kino Vesmír

SPORT



24. / SO / 9:00, 10:30, 12:40 / 

hala Na Střelnici

Florbal: elévové

24. / So / 19:00 / hala Na Střelnici

Svitavy – 1. FBK Rožnov p/R
Florbal: Národní liga východ – muži

24. / So / 16:00 / hala Na Střelnici

TJ Basketbal Svitavy – Vysoké Mýto 
Basketbal: muži B

24. / So / 10:00/ gymnázium

TJ Basketbal Svitavy – Kunratice 
Basketbal: U19

24. / So / 9:00 / ZŠ Felberova

TJ Basketbal Svitavy – Litomyšl 
Basketbal: U13

25. / Ne / 9:00 / hala Na Střelnici

KP „trojky“ – žáci – turnaj
Volejbal: přípravky – KP

25. / Ne / 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 / 

hala Na Střelnici

Florbal: starší žáci 

Moravská Třebová:
7. 11. / St / 19:00/ Dvorana muzea

Country-blues Louisianského hudebníka 
Jimmy Bozemana
Americký hudebník Jimmy Bozeman zve na ve-
čer plný autentické country music, blues & hill-
billy.
Vstupné: 150 Kč, předprodej byl zahájen 1. 10.

10.–11. 11. / So, Ne / Městské muzeum

Svatomartinské slavnosti 2018
Sobota: výtvarné dílničky a fi lmy pro děti a do-
spělí. Neděle: svěcení vína před muzeem, har-
monikáři, cimbálová muzika, 17:00 hod. Heidi 
Janků koncert ve dvoraně muzea.

29. 11. / Čt / 19:00 / Kinosál muzea

Klí e na ned li
Komedie je o tom, že dva manželské páry se 
sejdou na nepovedeném mejdanu. V opilosti se 
partneři prohodí, a po kratičké radosti z něčeho 
nového se z této záměny roztočí kolotoč potíží. 
Vstupné: 300 Kč, předprodej zahajujeme 5. 11. 
v 16:00 hod.

Vysoké Mýto
24. 11. 2018, 20:00 / M-klub

MONKEY BUSINESS
Monkey Business poprvé v M-klubu a v rámci 
oslav 10 let klubu!

26.–30. 11. 2018 / regionální muzeum

CESTOVATELSKÝ FESTIVAL OKOLO SV TA

Zm ny vyhrazeny. Kalendá  akcí je tvo en v p edstihu. Vždy si zkontrolujte a potvr te as vaší události nebo p edstavení. D kujeme za pochopení.

str. 12

NAŠE MĚSTO – Svitavský kulturní a informační měsíčník. Redakce: Městské informační centrum Svitavy, nám. Míru 48, 568 02 Svitavy. Příspěvky posílejte na e-mail: noviny@svitavy.cz. 
Informace o pořadech naleznete na: www.svitavy.cz, www.ic.svitavy.cz, www.kultura-svitavy.cz, www.muzeum.svitavy.cz, www.sportes.svitavy.cz, www.booksy.cz, www.svc.svitavy.cz, 
www.mckrucek.cz, tadydira@seznam.cz. Pokladna kina je otevřena úterý–sobota od 18:30 do 20:30.

naše m sto / listopad 2018 / www.svitavy.cz

TJ Svitavy – Sokol eská T ebová
Volejbal: kadetky – 1. liga

3. / So /16:00 / gymnázium

TJ Basketbal Svitavy – eská T ebová 
Basketbal: okresní přebor muži

3. /So/ 18:00 / hala Na Střelnici

DEKSTONE TU I SVITAVY – SLUNETA ÚSTÍ 
NAD LABEM
Basketbal: Kooperativa NBL

4. / Ne / 9:00 / hala Na Střelnici

TJ Svitavy B – VK Litomyšl, Energ. Chvaletice
Volejbal: st. žákyně – KP

4. / Ne / 10:00 / hala Na Střelnici

TJ Svitavy – Volejbal ervený Kostelec
Volejbal: muži – KP I. Třídy

4. / Ne / 9:00 / kuželna Lány

3. kolo východo eského poháru mládeže
Turnaj mládeže do 18 let za účasti 6 družstev

4. / Ne / 15:00 / hala Na Střelnici

TJ Basketbal Svitavy – Ž ár nad Sázavou 
Basketbal: U14 žákovská liga

6. / So / 10:00 U19 a 12:00 U17 / 
Svitavský stadion 

TJ Svitavy – Ostrá 
Kopaná: Česká divize dorostu

7. / Ne / 10:00 / UMT Lány 
TJ Svitavy B – Dolní Újezd 
Kopaná: OP ml. žáků

7. / Ne / 11:45 / Svitavský stadion

TJ Svitavy/Poli ka – Ústí nad Orlicí
Kopaná: KP st. žáků

9. / Pá / 17:00 / kuželna Lány

KK Svitavy B - SKK Náchod B
9. kolo krajského přeboru kuželek

10. / So / 9:00 / kuželna Lány

KK Svitavy D - KK Vysoké Mýto C
9. kolo krajské soutěže kuželek

10. / So / 9:00 / ZŠ Felberova

Svitavy - Litomyšl 
Basketbal: U11

10. / So / 13:00 / ZŠ Felberova

Svitavy - eská T ebová 
Basketbal: U13

11. / Ne / 9:00 / ZŠ Felberova

KP „trojky“ – žákyn  – turnaj
Volejbal: přípravky – KP

11. / Ne / 9:00 / hala Na Střelnici

3. kolo KP starších žáky  – turnaj

11. / Ne / 10:00 / hala Na Střelnici

TJ Svitavy – Sokol eská T ebová II
Volejbal: junioři – 1. liga

11. / Ne / 13:00 / ZŠ Felberova

TJ Basketbal Svitavy – Ji ín 
Basketbal: U13

11. / Ne / 13:30 / UMT Lány

TJ Svitavy – Luže
Kopaná: KP mužů

11. / Ne / 18:00 / hala Na Střelnici 

Svitavy – Sokol Brno 
Florbal:  Národní liga východ – muži 

16. / Pá / 17:00 / kuželna Lány

KK Svitavy A – SK Solnice B
10. kolo krajského přeboru kuželek

17. / So / 9:00 / ZŠ Felberova

TJ Basketbal Svitavy – Hradec Králové  
Basketbal: U12

17. / So / 9:00 / kuželna Lány

KK Svitavy C – SKP KUŽELKY Hradec Králo-
vé C
10. kolo krajské soutěže kuželek

17. / So / 10:00 / hala Na Střelnici

TJ Svitavy B – VK Lanškroun
Volejbal: ženy – KP I. Třídy

17. / So / 10:00 U19 a 12:00 U17 / 
UMT Lány 

TJ Svitavy – Vlašim
Kopaná: Česká divize dorostu

17. / So / 16:00 / hala Na Střelnici

TJ Basketbal Svitavy – Brno 
Basketbal: žákovská liga U14

18. / Ne / 9:00 / hala Na Střelnici

KP starších žák  – turnaj
Volejbal: žáci – KP

18. /Ne / 10:00 / hala Na Střelnici

TJ Svitavy – Sokol Kerhartice
Volejbal: muži – KP I. třídy

18. / Ne / 16:00 / hala Na Střelnici

TJ Basketbal Svitavy – Brno
Basketbal: žákovská liga U14

21. / St / 18:00 / hala / Na Střelnici

DEKSTONE TU I SVITAVY – BK Olomoucko
Basketbal: Kooperativa NBL

23. / Pá / 17:00 / kuželna Lány

KK Svitavy B – TJ START Rychnov nad Kn ž-
nou C
11. kolo krajského přeboru kuželek

24. / So / 9:00 / kuželna Lány

KK Svitavy D – SK Rybník B
11. kolo krajské soutěže kuželek

24. / So / 9:00 / ZŠ Felberova

TJ Basketbal Svitavy – Litomyšl 
Basketbal: U13

eskomoravské
pomezí



str. 13naše m sto / listopad 2018 / www.svitavy.cz str. 13

Informace z kultury Seriál: Naše osmy (10)

Výstava Svitavské osmy

Příslušníci Židovské náboženské obce ve 
Svitavách (ŽNO) byli původně přiřazeni do 
Boskovic. Zjistit počty členů obce ve městě za 
období první republiky je poměrně obtížné. Při 
sčítání lidu se většina Židů přihlásila k německé 
národnosti, v případě přiznání náboženského 
vyznání se ve Svitavách v roce 1921 přiklonilo 
k izraelitskému vyznání 177 osob, v roce 1930 
pak 168 osob. Podle městského seznamu žilo 
roku 1938 ve městě přes 70 židovských rodin. 
Mnohým Židům se během let 1938 – 1939 po-
dařilo odejít do ciziny. Podle neúplných sezna-
mů zahynulo během války v koncentračních 
táborech celkem 152 Židů. Po válce se do Svi-
tav vrátilo pouze několik jednotlivců. Židovská 
náboženská obec zanikla výnosem ministerstva 
vnitra 10. října 1946. 

Židovská synagoga z roku 1902, dílo Ernsta 
Gotthilfa, stála původně na ulici Tempelgasse. 
Její osud se naplnil o tzv. Křišťálové noci, nacis-
tického pogromu v říši, který se rozpoutal v noci 
z 9. na 10. listopadu 1938. Během pogromu 
(i na území okupovaného Rakouska a Sudet) 
bylo zabito asi 91 Židů a na 30 tisíc jich bylo 
zatčeno a odvlečeno do koncentračních táborů.

Synagoga byla vypálena v dopoledních ho-
dinách 10. listopadu 1938. Vyhořela celá, zů-
staly pouze obvodové zdi. O průběhu požáru 
se dochovalo několik autentických zpráv. Měst-
ský architekt dostal poté úkol tuto lokalitu nově 
upravit. Zbylé zdi byly odstraněny a na místě 
zničené synagogy byl založen park. Nově vzniklý 
prostor dostal jméno Lübeckerplatz, a to na po-
čest prvního nacistického pluku, který vstoupil 
10. října 1938 do Svitav. V roce 1945 bylo ná-
městí přejmenováno na náměstí Národních mu-
čedníků. Na tomto místě se počítalo se stavbou 
památníku Osvobození. Přestože byl vybudo-
ván základ pomníku, padlo rozhodnutí nový 
pomník přemístit na dnešní ulici T. G. Masary-
ka. Na náměstí zůstala parková úprava, a to až 
do výstavby autobusového nádraží v roce 1978. 

V loňském roce se poprvé na svitavském 
náměstí objevil vyřezávaný betlém Františka 
Malého ze Sebranic. Při jeho odhalení jsme 
slíbili, že se každý rok rozšíří o několik nových 
fi gur. Abychom vám čekání na advent zpříjem-
nili, připravilo pro vás muzeum ve spolupráci 
s knihovnou tipovací soutěž. 

O jaké čtyři fi gury se v letošním roce roz-
roste svitavský betlém na náměstí? Své tipy 
můžete posílat na e-maily: muzeum@muzeum.
svitavy.cz nebo knihovna@booksy.cz, nebo 
je můžete odevzdat v písemné podobě pří-
mo v knihovně, či na recepci muzea do 20.11. 
Ke svému tipu připište váš kontakt (telefonní čís-
lo, či e-mailovou adresu). Ze správných odpově-
dí vylosujeme přímo na náměstí první tři výherce, 
kteří obdrží zajímavé ceny.       Blanka Čuhelová

Až do 13. ledna roku příštího budou mít 
návštěvníci muzea příležitost virtuálně projít 
proměnou města, která se odehrála v osmič-
kových letech. Tedy, pro upřesnění – nejen 
v datech, která končí číslicí „osm“. Masarykovu 
návštěvu Svitav v roce 1929 prostě přesunout 
nelze, i když... při troše fabulace, mohla být 
v roce 1928 na Hradě připravována. Ale není to 
pouze 500 fotografi í, z čeho se výstava skládá. 
Například u vstupu bude poprvé k vidění tzv. 
Stochalwetzova ručně malovaná mapa města 
z roku 1848–49. Poničený, a tedy nevystavitelný 
originál o úctyhodné délce 2,6 metru, byl vyfo-
tografován v původním rozměru. Nebo uvidí-
te autentický zápis Masaryka v pamětní knize, 
nebo model Rudoarmějce od Jiřího Marka. 
A naši fi latelisté doplnili výstavu svými exponá-
ty. Prvorepublikové pohlednice, razítka a poš-
tovní známky z doby rodícího se státu a také 
exponáty pro nás nejcennější, ryze svitavské. 
A pochopitelně nebude chybět dětský koutek 
s herními prvky, třebas v kulisách náměstí. 
Zkrátka, pro každého něco.        Radoslav Fikejz

Letošní cyklus akcí Hledání hvězdy Davi-
dovy s podnázvem Čas seznamů byl záměr-
ně rozložen do dvou částí. A protože se na-
cházíme v roce významných „osmiček“, bylo 
celkem smysluplné cyklus zakončit v listopa-
du. Před osmi desítkami let, v případě Svitav 
10. listopadu v pozdních odpoledních hodi-
nách, se podařilo místním hasičům nechat 
dohořet zdejší synagogu. Tzv. Křišťálová noc 
vešla do dějin. Místo časem změněné k nepo-
znání letos 9. listopadu v 15 hodin dostane no-
vou bronzovou pamětní desku, pod níž bude 
do dlažby položen devátý Kámen zmizelých, 
tedy Stolperstein. Ponese jméno Ehrlicha 
Chaskiela, kantora svitavské židovské obce, 
který se svou rodinou bydlel přímo v syna-
goze. Deska bude odhalena a kámen bude 
položen za přítomnosti zástupce brněnské 
židovské obce. Pietní akce se uskuteční přímo 
na historickém místě, tedy před budovou au-
tobusového nádraží.

10./ So / 8:00–16:00 / muzejní dílny

Na workshopu pro dospělé s Víťou Moráv-
kovou se naučíte „plést“ ze starého novi-
nového papíru, který proměníte v krásné 
předměty, originální vánoční dárky. Cena 
workshopu je 600 Kč/osobu.

24. / So / 8:00–13:00 / muzejní dílny

Na sklářském workshopu pro děti do 15 let 
se se sklářem Vladimírem Graciasem nau-
číte pracovat se sklem, vlastnoručně si vy-
robíte vitráže do oken, dekorativní svícny 
či jiné vánoční dárečky. Cena workshopu 
je 300 Kč/osobu. 
Kontakt: Jitka Olšánová, tel.: 461 532 704 
nebo e-mail: lektor@muzeum.svitavy.cz. 
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POSED 2018
Tento způsob zdá se mi poněkud… aneb 
Svět Jindry Pevného
Na konci letošní zimy přišla nesmírně smutná 
zpráva. Zemřel Jindra Pevný. Tak mlád… Jindra 
byl náš blízký kamarád. Maloval obrazy, sochal 
do kamene sluneční hodiny, stavěl nezaměni-
telné kytary a taky hrál divadlo. S námi v Céčku. 
Slona, Fialový vítr. Spolu se svou skvělou ženou 
Vlaďkou. A s Karlem Šefrnou vlastní bluesové 
písně coby Ošklivé sestry. Mnohokrát vystavoval 
své úžasné obrazy v Trámu.
A tak jsme se rozhodli oslavit život úžasného Jin-
dry letošním Posedem. Vybrali jsme třicet jeho 
obrazů, nafotografovali je a poslali divadelníkům 
do Jaroměře, Chocně, Turnova, Žamberka, Pra-
hy a domů do Svitav. Každý má svobodu v tom, 
jaký obraz si vybere a jak s ním naloží – divadlo, 
písnička, básnička… cokoliv. To je téma letošního 
Posedu. Posedu, který bude dvoudenní – zahrají 
na něm soubory Majto ze Žamberka Šťastného 
prince – inscenaci, která získala cenu na letošní 
Loutkářské Chrudimi a mnoho uznání na Jirás-
kově Hronově. Céčko zahraje Hotel – také cena 
za inscenaci na Chrudimi. Mladí svitavští divadel-
níci dvě úplně nové hry (tak nové, že ta jedna 
bude vlastně generálka). Mladí recitátoři z pol-
ského města Strzelin zarecitují verše polských 
básníků. A sobotní večer zakončí neopakovatel-
ný, legendární Točkolotoč. Kapela, o které kdysi 
Michael Kocáb řekl: „Už nechci dělat nic jiného, 
jenom ležet a poslouchat Točkolotoč.“ Součástí 
Posedu je výstava obrazů Jindry Pevného.

Program Posedu 2018:
16. / Pá / divadlo Trám / 19:00 hodin 

Majto Žamberk: Šťastný princ 
O zlaté svázanosti, křídlech a skutečných po-
kladech

Céčko Svitavy: Hotel
Původně poetické povídání o starých věcech 
a lidech, které bylo upraveno do formy holo-
tropního loutkového divadla (holotropní lout-
kové divadlo – rychle dýchající divadlo provo-
zované holemi)

17. / So / 15:00 / divadlo Trám 

Tento způsob zdá se mi poněkud… aneb Svět 
Jindry Pevného

17. / So / 17:00 / klub Tyjátr 

Promítání z her Slon, Fialový vítr a kousek 
Ošklivých sester…

17. / So / 18:00 / divadlo Trám 

soubor Nové divadlo! YESSS!!! (Svitavy): 
Rašín na E4 - VEŘEJNÁ GENERÁLKA
Soubor, jehož členové se znají dlouho, ale v tom 
složení hraje poprvé. Inscenace je v procesu 
a výsledek bude ještě v překvapení.

Soubor JAMKA DRUMKA: No Time for Lo-
sers
Pro někoho životní moment, pro někoho fraš-
ka. Když můžete, děláte všechno proto, abyste 
mohli ještě víc. Nakonec pak všichni skončíme 
v hajzlu...

17. / So / 20:30 / klub Tyjátr 

Koncert kapely Točkolotoč

P.S. A proč jsem vlastně pojmenoval letošní Po-
sed tak podivně? Jindra miloval Vančurovo Roz-
marné léto. Začátek léta vždy slavil na zahradě 
doma v Pomezí se svými přáteli společnou čet-
bou této krásné knížky…  Petr Mohr

Adventní koncert ve Fabrice
8. 12. / So / 19:00
Program:

Jakub Jan Ryba: eská mše váno ní
Známé vánoční koledy v úpravách Jaroslava Krčka
Sólisté: soprán Hana Medková, alt Markéta Šte-
faniková, tenor Václav Boštík, bas Michal Tetur
Spojené pěvecké sbory: 
DALIBOR Svitavy, sbormistryně Miroslava Du-
cháčková
IUVENTUS Svitavy, sbormistryně Věra Burešová
BENDL Česká Třebová, sbormistr Josef Menšík
Smíšený sbor JITRO Hradec Králové, sbormistr 
Jan Fajfr
Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice, 
dirigent Tomáš Židek. Koncert řídí Dana Ludvíč-
ková. Předprodej je od 8. 11. 2018 ve Fabrice.

5. 11./  Po / 18:00 / bar u knihovny

Filmový klub – Hv zdy nám nep ály (John 
Green)
„Hvězdy nám nepřály“ je inteligentní, sžíravá 
a hořce ironická romance nejen pro náctileté 
podle knižní předlohy Johna Greena. Děj se točí 
okolo dvou hlavních hrdinů, Guse a Hazel, které 
kromě rakoviny, se kterou bojují, spojuje ještě 
pohrdání konvencemi, kousavý humor a nako-
nec i láska. A tak se jednoho dne Gus rozhodne 
připravit pro Hazel dobrodružství, na které nikdy 
nezapomene. I přes neúprosně krátký čas, který 
spolu mohou sdílet, oba prožijí „Malou věčnost“, 
která často znamená více než dlouhý život bez 
lásky a přátelství. Režie: Josh Boone. Hrají: Shai-
lene Woodley, Ansel Elgort.

8. 11. / Čt / 18:30 / klub Tyjátr

LiStOVáNí.cz: Svatá Barbora (Šindelka, 
Mašek, Pokorný)
Další Listování představí grafi cký román Marka 
Šindelky, Vojtěcha Maška a Marka Pokorného 
Svatá Barbora, v kterém zpracovali tzv. kuřim-
skou kauzu. Na knize pracovali několik let. Mladá 
novinářka Andrea dostala za úkol napsat článek 
o tzv. kuřimské, nikdy neobjasněné kauze, kterou 
před několika lety žila celá republika. V jejím stře-
du stála dospělá žena vydávající se nejprve za je-
denáctiletou dívku a později v Dánsku za stejně 
starého chlapce. V příběhu se vršily nové a nové 
záhady, konspirační teorie se měnily ze dne 
na den. Andrea se ztrácí v nekonečném labyrintu, 
ale nedokáže přestat hledat pravdu, a když se jí 
nakonec zdá, že ji má téměř na dosah, je posta-
vena před zásadní otázku: Co všechno je ochotna 
obětovat? Účinkují: Petra Bučková, Alan Novot-
ný. Vstupné 80 Kč (předprodej v knihovně). 

15. 11. / Čt / 14:00–20:00 / městská knihovna

Den poezie 2018 na téma Nebojme se 
poezie.
1. část – přednáška pana Jaroslava Provazníka 
(AMU Praha) na téma pohádky a jejich důleži-
tost v raném dětském vývoji. Přednáška je určena 
učitelům MŠ, ZŠ, rodičům a prakticky všem zá-
jemcům o tuto tematiku. 

2. část – nesoutěžní přehlídka recitačních vystoupení
Přihlásit se mohou recitátoři nejen s texty, se 
kterými se již účastnili  minulých ročníků Dětské 
scény, Wolkerova Prostějova a dalších, ale i s no-
vými, třeba i nehotovými přednesy. 
3. část – praktický seminář – poradenství recitátorům
Zváni jsou žáci, studenti, učitelé a rodiče a v ne-
poslední řadě i všichni milovníci uměleckého 
přednesu, krásných vyprávění a samozřejmě také 
pohádek. Pro všechny účastníky bude nachystá-
no malé občerstvení.
4. část – literárně – hudební večer s Janem Těsno-
hlídkem a Pavlou Boučkovou, 18:00 
Jan Těsnohlídek (1987) je spisovatel, básník, 
vydavatel a redaktor. Jeho básně byly otištěny 
v českých i zahraničních časopisech a antolo-
giích, některé z nich zhudebnily kapely Umakart 
a Lesní zvěř. Redigoval knihu hudebních textů 
Máří, chci tě pozvat na víno (2017) svitavské 
písničkářky Pavly Boučkové. Aktivita je realizo-
vána v rámci projektu: MAP II a Implementace 
MAP ORP Svitavy.

21. 11. Čt/17:00/ Ottendorferův dům

P ednáška na téma Psychopati mezi námi
Uvádí psychiatr MUDr. Radkin Honzák, kte-
rý promoval na Fakultě všeobecného lékařství 
v Praze. Po čtyřech letech profesního působení 
v Psychiatrické léčebně v Kosmonosích nastoupil 
jako psychiatrický konziliář v tehdejším Ústavu 
pro výzkum výživy lidu v Krči, posléze integro-
vaného do IKEM, kde stále pracuje v ambulanci 
a v transplantačním programu. Po roce 1989 
vedl deset let Oddělení lékařské psychologie, 
psychoterapie a psychosomatiky 1. LF UK, další 
dekádu působil na Psychiatrické katedře IPVZ, 
odkud přešel na částečný úvazek do Psychiatric-
ké  nemocnice v Bohnicích. Kateřina Stündlová

28. 11. / St / 17:00 / bar u knihovny

Bezlepkov  s ochutnávkou
Zveme na besedu s Vladěnou Halatovou spoje-
nou s ochutnávkou bezlepkových pochutin. Vla-
děna Halatová je lektorka kurzů a autorka kucha-
řek Tradiční sladké pečení bezlepkově a Hlavní 
jídla, pečivo a speciality bezlepkově.

29. 11. / Čt / 16:00 / dětské oddělení knihovny

Den pro d tskou knihu
Každoročně se připojujeme ke Dni pro dětskou 
knihu. Tento rok ho oslavíme ve čtvrtek 29. listo-
padu s Alenou Vorlíčkovou a její knihou Pohádky 
ze Zakletého zámku a s Lucií Musilovou. Nápl-
ní dílničky pro děti bude povídání, čtení, hraní, 
tvoření, vysypávání obrázků barevným pískem 
podle šablon.

Nový knihovní systém Tritius
Od poloviny září pracujeme v novém knihovním 
systému Tritius. Zásadní změna spočívá v tom, 
že se jedná o webový systém. Jiný vzhled má tu-
díž i katalog knihovny, který funguje na principu 
klasického vyhledávače (google, seznam apod.). 
Všechny funkce i služby jsou zachovány, dotazy 
lze různě kombinovat, výpůjčky si nadále můžete 
kontrolovat i prodlužovat přes čtenářské konto. 
V případě jakýchkoliv problémů vám rádi pomo-
hou pracovníci knihovny. Věříme, že si na nový 
vzhled brzy zvyknete a oceníte výhody nového 
moderního systému (možnost hodnocení knih, 
půjčování e-knih). Pokud potřebujete s vyhledá-
váním v novém katalogu poradit, přijďte ve stře-
du 7. listopadu v 17 hodin do studovny knihovny.
 Marta Bauerová
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Ozvučte SYxtet!
Prý nám to zní docela dobře. To možná víte 

z vlastní zkušenosti. Již dávno jsme ovšem opus-
tili vody klasického sborového zpěvu a profi luje-
me se spíše jako vokální skupina, což desetičlen-
né sestavě svědčí mnohem více. 

Našemu projevu v rámci tohoto žánru 
ovšem něco podstatného chybí. Chybí nám 
ozvučení. „Ozvučte SYxtet“ je crowdfundingová 
kampaň, jejímž prostřednictvím chceme částeč-
ně fi nancovat pořízení naší zvukové aparatury.

Co je to crowdfundingová kampaň? Česky 
řečeno se jedná o peněžní sbírku, která je ovšem 
spojena s odměnou pro každého dárce. Tato sbír-
ka probíhá na internetu. Podívejte se na stránky 
hithit.cz, kde zjistíte více. Budeme moc rádi, když 
i vy přispějete. Mikrofony, odposlechy, reproduk-
tory a mixážní pult, to vše nám pomůže překročit 
práh komorních prostor do větších sálů a pod 
širé nebe. Umožní nám také hrát si se zvukem, 
zpestřit a vylepšit škálu našich pěveckých tech-
nik, a zatraktivnit pro vás repertoár. Pomozte 
nám a uslyšíte, že to bude stát za to. A pospěšte 
si, kampaň je časově omezená a právě vrcholí. 
Nezapomeňte o nás říci také svým známým. Dě-
kujeme vám!   Pavel Švrčina

D je se ve m st

6. / Út / 13:00 / Bowling-Squash centrum, ul. 
Olbrachtova 

Bowlingový turnaj 
Turnaj pro členy klubu seniorů.

27. / Út / zájezd 9:00–16:00 hod.

Poznáváme zajímavá místa R 
Výlet do Hlinska, návštěva Betléma a Čertoviny.
Podrobnější informace obdrží zájemci při po-
dání přihlášky a zaplacení poplatku ve výši 
250 Kč. Přihlásit se můžete ve čtvrtek 8. 11. 
a 15. 11. v místnosti Klubu seniorů ve Fabrice 
(3. podlaží) v době od 10:00 do 11:30 hod. 
Akce pouze pro členy klubu seniorů! Všech-
ny aktivity klubu seniorů jsou prezentovány 
na nástěnkách ve Fabrice (přízemí a 3. podlaží 
před místností č. 301) a v elektronické podo-
bě na webových stránkách www.ks.svitavy.cz 
nebo na facebooku www.facebook.com/kssvi-
tavy. Samospráva Klubu seniorů Svitavy

Základní organizace kardio Svitavy
Ohlédnutí za první íjnovou akcí 

První říjnová akce se uskutečnila 
od 30. září do 6. října v podobě rekondičního 
pobytu v Hartmanicích. Probíhalo zde cvičení, 

vycházky i pobyt v hotelovém bazénu s „moř-
skou“ vodou. Zajímavé byly i přednášky RNDr. 
Růženy Tomanové z oblasti problematiky léků 
a jejich užívání a přednáška PhDr. Jaroslava 
Petra z oboru hypnózy a jejího využití v me-
dicíně.       

Listopadové akce
Dne 13. listopadu 2018, tj. v úterý, na-

vštívíme Termály Velké Losiny. Odjezd z Po-
ličky bude v 8:30. Odjezd ze Svitav v 9:00. 
Cena pobytu je 200 Kč. Vstup do areálu je 
od 11–14 hodin. Cena nezahrnuje saunu, po-
platek za saunu činí 1 Kč. Eva Rejentová

Svaz postižených civilizačními 
chorobami

V rámci celostátní akce Týden se SPCCH 
2018 uskutečnila svitavská organizace pro své 
členy tyto akce:

Ve dnech 30. 9.–4. 10 – Léčebně rekon-
diční pobyt ve Třech Studních. Ozdravného 
pobytu se zúčastnilo 28 členů. Cvičení v ba-
zénu, v tělocvičně, vycházky a výlety krásnou 
Vysočinou, beseda s účastníkem olympijských 
her v Riu de Janeiru a společné večery příznivě 
ovlivnily duševní i tělesnou kondici účastníků. 

Dne 9. 10. se 50 členů zúčastnilo celoden-
ního zájezdu do Kutné Hory. Zde jsme navští-
vili Chrám sv. Barbory, mincovnu Vlašský dvůr 
a zámek Kačina. Množství zážitků umocnilo 
překrásné počasí.

Akce do konce roku 2018:
– Zájezdy do Polska – 17. 10., 14. 11., 12. 12. 
–  Filmová představení v kině Vesmír – listopad, 

prosinec. Termíny včas upřesníme
–  15. 11. – setkání s jubilanty narozenými v mě-

síci červnu – prosinci v restauraci Fabriky
–  17. 11. – zájezd do Prahy na muzikál „Srd-

cový král“
–  18. 12. – vánoční koncert s Evou Urbanovou 

v sále Fabriky
Srdečně vás na tyto akce zveme. Podrob-

né informace o akcích najdete na nástěnkách 
a webových stránkách. Marie Grmelová

Letní příměstské tábory 
s Bonanzou

Během letních prázdnin uspořádala Bo-
nanza Vendolí z.ú. 4 příměstské tábory pro děti 
do 15 let, a to v Nízkoprahovém zařízení pro děti 
a mládež Prevence s Bonanzou ve Vendolí a také 
v Nízkoprahovém klubu Díra ve Svitavách. 

Dva tábory proběhly v NZDM Prevence 
s Bonanzou ve Vendolí v termínech 2.–6. červen-
ce a 20.–24. srpna. Táborů se celkem účastnilo 
19 dětí od 5 do 14 let. Program probíhal vždy 
od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin. V obou 
termínech se děti věnovaly především péči 
o koně, učily se na koních jezdit, ale také se o ně 

správně starat. Mimo to navštívily také svitavský 
bazén a lanový park v Březové nad Svitavou. 

Další dva tábory se uskutečnily v Nízko-
prahovém klubu Díra ve Svitavách v termínech 
9.–13. července a 6.–10. srpna. Děti si užily jak 
aktivity v prostorách klubu, tak i výlety do okolí. 
Navštívily Březovou nad Svitavou, letovické kou-
paliště, zámek v Moravské Třebové, ale i bow-
ling či vodárenský les ve Svitavách. Celkem 20 
dětí od 7 do 12 let si užilo společné hry a pozna-
ly nová místa v okolí svého bydliště. 

Projekt vznikl na základě poptávky klien-
tů Bonanzy po zajištění péče o děti v průběhu 
prázdnin, tábory podpořily sladění rodinného 
a pracovního života. 

Tyto tábory byly realizovány v rámci projek-
tu „Příměstské tábory Bonanza“, registrační čís-
lo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007607. Prio-
ritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chu-
dobou. Další příměstské tábory plánují pracovni-
ce Bonanzy na jaro 2019. Pro více informací o na-
šich aktivitách navštivte www.osbonanza.cz. 
 Anita Stanislavová

ZUŠ – mezinárodní hudební 
spolupráce

Základní umělecká škola Svitavy a Základná 
umelecká škola S. Z. Parákovej Žiar nad Hro-
nom před deseti lety zahájily společné setká-
vání a muzicírování, jako jeden z výstupů dlou-
holetých družebních kontaktů mezi Svitavami 
a Žiarom nad Hronom. Výsledky dlouholeté 
spolupráce a již vytvořených přátelských vazeb 
i naše šikovné žáky jsme představili svitavskému 
publiku 1. října na koncertě fi lmových melodií 
ve Fabrice. Koncert jsme zahájili vzpomínkou 
na 100. výročí založení republiky, v rámci které 
po dlouhé době zazněly česká a slovenská hym-
na. Poté jsme přivítali na pódiu starostu Davida 
Šimka a po něm zavzpomínali na společné za-
čátky přátelství i ředitelka Dana Kravecová a můj 
předchůdce Karel Sax. 

Návštěvníci koncertu také museli být již při 
příchodu překvapeni velkým promítacím plát-
nem na pódiu, které předznamenalo, že se ne-
jedná o běžnou hudební produkci. Ke každému 
hudebnímu číslu se na plátně promítala ukázka 
z fi lmu, ke kterému daná hudba patřila. Celý 
program jsme druhý den dopoledne reprízovali 
dvakrát pro školy. Slovenští přátelé u nás strávili 
tři dny a byly to dny nabité nejen hudbou, ale 
také společnými zážitky při poznávání nových 
míst a samozřejmě i diskuzemi na různá téma-
ta. Před deseti lety začala spolupráce, setkávání, 
hledání společných bodů i zajímavých kontrastů 
a jistě bude pokračovat i nadále.

Na závěr chci ještě poděkovat všem účinku-
jícím a jejich učitelkám a učitelům za výdrž a na-
sazení, s jakými připravovali i realizovali náročný 
program. Velké poděkování patří i vedoucímu 
školského odboru Jiřímu Petrovi, který zajišťoval 
organizačně pobyt také našich hostů.

 Renata Pechancová
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* podmínky reklamní akce „Pobočka Svitavy“ jsou zveřejněny na www.rb.cz/svitavy nebo 
dostupné na pobočce Raiffeisenbank a.s., náměstí Míru 132/68, Svitavy.

STAŇTE SE 
NOVÝM KLIENTEM 
NEJPŘÍVĚTIVĚJŠÍ BANKY 
A ODNESTE SI SKVĚLÝ 
DÁREK!

při založení:

 osobního účtu eKonto KOMPLET

 fi remního účtu eKonto KOMPLET

při založení:

 osobního účtu eKonto SMART

 fi remního účtu eKonto SMART

Prvních 40 nových klientů může získat po 
splnění podmínek* reklamní akce mobilní 
telefon Samsung Galaxy A3 2016 (malý).

Prvních 40 nových klientů může získat 
po splnění podmínek* reklamní akce 
reproduktor bluethooth.

Tato reklamní akce platí pouze pro pobočku Raiffeisenbank a.s., náměstí Míru 
132/68, 568 02 Svitavy v období od 8. 10. 2018 do vyčerpání zásob.

10 let Muzea esperanta ve Svitavách

Ve dnech 14.–16. září se konala akce u pří-
ležitosti oslavy 10 let Muzea esperanta ve Svita-
vách současně s výročím 100 let československé 
spolupráce esperantistů. V pátek byla otevřena 
výstava k těmto výročím. Zúčastnili se i hosté ze 
Slovenska, Maďarska a Francie. V rámci sobot-
ního slavnostního dopoledního programu byly 
přečteny zdravice ze zahraničí, např. z USA, 
Itálie, Toga, Brazílie, Polska, Rumunska, pre-
zentovány byly akce s mezinárodní účastí, které 
se tu konaly – Wikimánie, konference OSIEK, 
Ekotur, KELI kongres, Mezinárodní setkání či 
akce, které jsou věnovány pro svitavskou ve-
řejnost – Marcipánové Vánoce, cestovatelské 
večery, přednášky, muzejní noci. Slavnostní 
dopoledne bylo uzavřeno dortem se svíčkami. 
V sobotu odpoledne účastníci navštívili Měst-
ské muzeum a zámek v Moravské Třebové. 
Večer se konal koncert skupiny Noproblem. 
Neděle byla věnována konferenci o českoslo-
venské spolupráci, kdy např. Ing. Jano Vajs ze 
Slovenska přednášel o českých esperantistech, 
kteří působili na Slovensku a o slovenských 
esperantistech působících v Čechách. O rozvoji 
esperanta mezi mladými přednášel Peter Baláž, 
předseda Slovenského esperantského svazu. 
Lászlo Szilvási seznámil přítomné s činností 
budapešťského esperantského centra. Meziná-
rodní spolupráce se nadále rozvíjí. 

 Libuše Dvořáková

Drátování na Riegrovce 
10. 11. 2018 / 10:00–12:00
Poplatek: 50 Kč na materiál. Účast hlaste pře-
dem na e-mail: prazanova@riegrovka.cz

17. narozeniny Krůčku

společně oslavíme 15. listopadu od 10 hodin, 
srdečně zveme všechny naše příznivce!

Mezinárodní večer

V Kafé Rošambo proběhne 15. listopadu 
od 18 hodin prezentace evropské dobrovolni-
ce Antonie z Německa podpořené projektem 
Erasmus+. Těšit se můžete i na ochutnávku ně-
mecké kuchyně. Vstup volný. 

Pomáhat v neziskových organizacích 
ve Svitavách můžete i vy! Dobrovolnické cen-
trum Krůček hledá nové dobrovolníky! Infor-
mace na Mezinárodním večeru a na e-mailu: 
dobrovolnickecentrum@kruceksvitavy.cz, tel. 
604 291 490.

Jak se naučit „se učit“? Co s ne/pozornos-
tí,  ne/úspěchem? Praktický seminář pedagož-
ky Mgr. Soni Nádvorníkové „Aby učení nebylo 
mučení“ v úterý 13. listopadu 15:30–18:30 
hod. Cena 150/200 Kč členové/nečlenové 
MC Krůček. Objednání na e-mailu: materske-
centrum@kruceksvitavy.cz, tel.: 737 236 152.

Tým MC Krůček

Před Vánocemi ještě na MAC

Ještě než začnete kupit kupu vánočních 
dárků pro svou kupu přátel, přijďte všichni 
v sobotu 24. listopadu na VIII. večer MAC. 
I my pro vás něco máme a není toho málo! 
Nejprve vás naladíme divadelním kusem 
S vůní perníku pražských damáků. V Tyjá-
tru to rozbalíme s brněnskou kapelou Maj-
vely a potom… Vytušili jsme, že každý touží 
po překvapení, a proto budeme servírovat 
rovnou dvě! Přijď, přijď, přijď, těšíme se moc. 
Od osmi v Divadle Trám! #Sarahzšatnysetěší 
#MACsvitavy. #MACtým

Výstava patchworku

Patchworkový klub PAPIKL letos opět 
připravil předvánoční prodejní výstavu ve svi-
tavském obchůdku Fantazie (nám. Míru 26). 
Výstava se koná 30. 11.–2. 12. 2018, ote-
vřeno bude od 9–17 hod. Můžete se těšit 
na vánoční patchworkové inspirace, prodej 
výrobků a veškerý sortiment obchůdku, včet-
ně dárkových poukazů. Vstupné dobrovolné. 
Těšíme se na setkání s vámi. 

Patchworkový klub PAPIKL

Přijďte si nechat otestovat IQ
Gymnázium organizuje po roce opět pro 

veřejnost ve spolupráci se společností Mensa 
ČR testování IQ, a to ve čtvrtek 8. listopadu 
2018 od 15:30 hodin v učebně 4. B (2. po-
schodí zadní budovy). Test pro děti od 5 let, 
žáky a studenty do 26 let stojí 200 Kč, ostat-
ní zaplatí 300 Kč. Zájemce si s sebou přine-
sou psací potřeby, občanský průkaz nebo 
studentský průkaz, písemný souhlas rodičů 
pro testované osoby mladší 15 let a peníze. 
Pokud účastník dosáhne IQ nad 130, bude 
mu nabídnuto členství v prestižní Mense. Ale 
hlavně je docela zajímavé zjistit, jak na tom 
kdo je. Další informace na http://testovani.
mensa.cz. Na stejné adrese je nutné se pře-
dem zaregistrovat. Ditta Kukaňová



SOU Svitavy na burze škol 2018
SOU Svitavy se prezentovalo 10. a 11. říj-

na 2018 na přehlídce středních škol v České 
Třebové, kde jsme poskytovali podrobné infor-
mace o vzdělávací nabídce,  vyučovaných obo-
rech a studiu na naší škole. Součástí akce byly 
také prezentace významných zaměstnavatelů, 
kteří mají o naše učně velký zájem.  
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SOU Svitavy

Novinky
Domov mládeže má nový kabát 

Domov mládeže SOU Svitavy je díky pro-
jektu EU nově zrekonstruovaný. Stavební 
úpravy se týkaly zateplení budovy včetně půd-
ních prostor a výměny oken vybavených bez-
pečnostní fólií. Výše dotace dosáhla přibližně 
6 mil. Kč. 

Návštěva strojírenského veletrhu v Brně
V letošním roce se asi 100 našich žáků 

zúčastnilo ve čtvrtek 4. října mezinárodního 
strojírenského veletrhu v Brně. Již tradičně 
touto návštěvou usnadňujeme našim žákům 
přístup  k technologickým novinkám, zejména 
v oblastech plastikářských a strojírenských. 
Mezinárodní strojírenský veletrh je svého dru-
hu největší ve střední Evropě a my jsme pře-
svědčeni, že i tato forma vzdělávání je užitečná. 

Alice Štrajtová Štefková

ZŠ Felberova

Den s olympioniky na „Felberce“

Naše škola získala prostřednictvím projektu 
Olympijský víceboj jako jediná v Pardubickém 
kraji jedinečnou možnost strávit dopoledne se 
známými sportovci. Sportovní tréninkový den 
se uskutečnil v druhém říjnovém týdnu. Pod 
vedením týmu sportovců, v čele s mistrem svě-
ta v rychlostní kanoistice, Josefem Dostálem, 
a olympijskou medailistkou a mistryní světa, at-
letkou Šárkou Kašpárkovou, se naši žáci utkali 
v několika sportovních disciplínách. Na začátku 
setkání představil moderátor Pavel Dolejška, 
iluzionista a kouzelník, zúčastněné sportovce 
a trenéry. Poté dostali žáci prostor pro své do-
tazy a následovala společná rozcvička, při které 
si protáhli celé tělo, a připravili se na kruhový 
trénink, který probíhal na několika stanovištích. 
V závěru programu se konalo vyhlášení nej-
úspěšnějšího družstva, a žáci se mohli se spor-

Informace ze škol

Aktuální informace

Obchodní akademie

•  Celkem 14 žáků 4. ročníku získalo vysvěd-
čení o absolvování státní zkoušky v psaní 
na klávesnici. Státnice proběhly již na konci 
minulého školního roku, ale protože žáci vy-
konávali na začátku školního roku souvislou 
praxi, obdrželi vysvědčení až v září.

•  Parádního výsledku dosáhli žáci z 4. A v kraj-
ském kole soutěže EKONOMICKÝ TÝM. 
Soutěž proběhla 25. 9. 2018 v Chocni 
a ve velké konkurenci po absolvování testů 
a prezentace porota rozhodla o jeho vítěz-
ství. Tým ve složení M. Rašková, J. J. Dostál, 
P. Janečka tak postoupil do celostátního 
kola, které proběhne v prosinci v jihočes-
kém Písku. Milan Báča

•  V září hostilo gymnázium na výměnném po-
bytu studenty a učitele z německého part-
nerského gymnázia ve Stassfurtu. Němečtí 
studenti bydleli v českých rodinách svitav-
ských studentů, absolvovali prohlídku Svi-
tav, sportovní aktivity, prezentaci výroby tr-
delníků, výlet do Macochy nebo do Nových 
Hradů a Litomyšle. Na radnici byli přijati 
také vedením města.

•  Na konci září proběhla tradiční školní dvace-
tičtyřhodinovka – nonstop turnaj v miniko-
pané. V turnaji zvítězila třída 4. B, nejlepším 
střelcem byl M. Válka.

•  Gymnázium se 3. 10. 2018 podruhé přihlá-
silo formou projektového dne k Evropské-
mu dni jazyků. Učitelé angličtiny, němčiny, 
francouzštiny a ruštiny připravili v celé bu-
dově školy 12 stanovišť s různými aktivita-
mi: pro studenty byly připraveny jazykové 
hry, prezentace, besedy, nechyběla setkání 
s několika rodilými mluvčími, hudební akce, 
ochutnávky národních jídel atd. Milan Báča

Aktuální informace

Gymnázium 

Začátek října v naší MŠ patřil drakům. Pro 
děti a jejich rodiče jsme uspořádali u rybníku 
Rosnička akci s názvem Dráčku, vyleť výš, celou 
zemi uvidíš. Slunečné odpoledne jsme spojili 

MŠ M. Horákové

Drá ku, vyle  výš, celou zemi uvidíš
s oslavou 100. výročí vzniku Československé 
republiky, kdy děti za spolupráce rodičů plni-
ly na stanovištích úkoly, kterými si rozšiřovaly 
poznatky o své zemi. Zazpívaly narozeninovou 
píseň a nechyběl ani dort ve tvaru státní vlajky, 
který byl sladkou tečkou za splnění úkolů. Na-
hromaděné kalorie jsme vyběhali při pouštění 
draků.

Drakiáda se vydařila díky pěknému počasí 
a dobré náladě všech zúčastněných, proto se 
všichni těšíme na další společná setkávání.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Svitavy, 
Milady Horákové

Ve čtvrtek 11. 10. 2018 navštívila naši mateř-
skou školu lektorka Zdravé 5 Barbora Poláková 
s výukovým programem zaměřeným na zdravý 
životní styl. Děti se zapojily do příběhu o Evičce 
a Péťovi, který jim pomohl najít cestu ke správné 
výživě, všechny hravé, zábavné a poučné pásmo 
velmi zaujalo a nakonec i ochutnaly méně známé 
druhy zeleniny. Děkujeme Nadačnímu fondu Al-
bert, díky kterému jsme si mohli užít velmi zajíma-
vé dopoledne. Lenka Trunečková, MŠ Zámeček

MŠ Svitavy-Lány 

Hrátky Zdravé 5

tovci vyfotografovat, aby tak měli trvalou památ-
ku na tento výjimečný den.  Jana Pazderová
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Ve dnech 22. 10.–24. 10. 2018 proběhlo 
na ZŠ T. G. Masaryka 27 závěrečné setkání 
účastníků projektu Posilování myšlení a do-
vedností v rámci programu Erasmus+. Setkání 
se zúčastnili vedle Základní školy T. G. Masa-
ryka a Charlie Karlín Praha i lektoři ze Sloven-
ské republiky, Litvy, Holandska a Rumunska. 
V průběhu absolvovali náslechové hodiny FIE 
u vyučujících ze ZŠ T. G. Masaryka, předávali 
si a vyměňovali si zkušenosti v rámci práce 
s metodou instrumentálního obohacování, 
své myšlenky nasdíleli vedle žáků a lektorů 
i účastníci kurzů FIE pro dospělé. Nejdůleži-
tější bylo, že se všichni navzájem inspirovali 
na základě prožitků při šíření této metody. 
Celá akce probíhala v klidném a přátelském 
ovzduší a její účastníci odcházeli s přesvěd-
čením, že metoda FIE má hluboký smysl pro 
posilování myšlení a dovedností a je pro děti 
i dospělé nesmírně důležitá a přínosná.

Vlasta Holická Kosková

Posilování myšlení a dovedností

ZŠ T. G. Masaryka

Informujeme všechny občany, že dny otevře-
ných dveří při příležitosti 140. výročí postavení 
malotřídní školy v Moravském Lačnově se usku-
teční ve dnech 10. a 11. listopadu 2018. V sobotu 
v 9:00 hodin proběhne zahájení a otevřeno bude 
do 16:00 hodin. V neděli bude škola otevřena 
od 9:00 hodin do 14:00 hodin. Pro návštěvníky 
bude připraveno drobné občerstvení.

Všichni jsou srdečně zváni. Zdeněk Petržela

140. výro í školy 

ZŠ a MŠ Svitavy-La nov

STEM je zkratkou anglických slov Scien-
ce, Technology, Engineering, Mathematics 
(věda, technologie, inženýrství, matematika) 
a vyjadřuje moderní směr vzdělávání, který se 
pomalu prosazuje i v České republice. U nás 

ZŠ nám stí Míru

STEM Day 
na Základní škole nám. Míru 73 se daří tento 
trend prosazovat velice úspěšně. V pátek 21. 9. 
probíhal celé dopoledne workshop 3D mode-
lování pro vybrané žáky 7. tříd a současně také 
workshop robotiky pro žáky 2. stupně. Oba 
workshopy vedli zkušení odborníci z brněnské 
Masarykovy univerzity. Tato akce přesně zapa-
dá do našeho konceptu vzdělávání. Od tohoto 
školního roku máme novou verzi ŠVP s názvem 
„Na míru“. Výuku informatiky realizujeme již 
od 4. ročníku a současně zavádíme v 7. ročníku 
nový vyučovací předmět Tvořivé a efektivní my-
šlení (TEM). TEM je zaměřen na počítačovou 
grafi ku a animaci, dále logiku, kritické myšlení 
a programování. Tento předmět umožní dětem 
poznat obory, kterým se mohou věnovat v dal-
ším studiu.  Jakub Velecký

ZŠ Riegrova 

Jste velmi šikovní

Tímto vzkazem se s námi rozloučil euro-
poslanec pan Tomáš Zdechovský.

Přijel k nám do školy, aby zástupcům re-
dakcí předal diplomy za vítězství v krajském 
kole soutěže Školní časopis roku a členům 
redakcí odpověděl na jejich zvídavé otázky. 
Zajímalo je především vše, co se týkalo jeho 
vzpomínek na školu. Jak se učil, jestli ve škole 
zlobil, jestli opisoval, jestli měl nějakou pře-
zdívku. Otázek bylo hodně, ne všechny stihly 
být zodpovězeny, ale i tak byla beseda vel-
mi zajímavá a pro některé žáky i podnětná.  

Mnohé zaujalo jeho vzdělání, znalost jazyků, 
cestování, literární tvorba. Také to, že už jako 
žák byl členem školního parlamentu a psal 
do školních novin. 

Překvapením pro všechny byl asistent pana 
Zdechovského, náš bývalý žák Tomáš Dvořák, 
který byl také členem našeho parlamentu a re-
dakce školních novin. Eva Fialová

Tak konečně jsme se dočkali! 6. října 
v ranních hodinách k nám dorazil nadměr-
ný náklad s naší novou „Tvořivě badatelskou 
učebnou“. Popravdě řečeno, pro všechny 
přítomné bylo nevšedním zážitkem vidět 
vjíždět do areálu s centimetrovou přesností 
tak velký náklad, dále ve vzduchu vznášejí-
cí se učebnu nad budovou školy a usedající 
na přesně určená místa – zemní vruty. V zad-
ní části areálu stojí velmi zajímavá dřevo-
stavba, v níž se nachází šatna, WC, kabinet, 
nářaďovna, prosklená učebna a vše spojuje 
dřevěná terasa. Celková stavba je navržena 
tak, aby byl maximálně využit celý prostor, 
jsou na ni použity nejmodernější techno-
logie včetně rekuperace, skleněné stropní 
topné panely apod. Plášť a venkovní terasa 
jsou z bezúdržbového sibiřského modřínu, 
který se nemusí natírat, sám v průběhu času 
zešedne a vytvoří si svůj vlastní odolný fi lm. 
Po dokončení kompletní instalace bude pro-
bíhat výroba nábytku a dalšího vybavení. Až 
bude vše hotové, rádi veřejnosti naši učebnu 
ukážeme. Už nyní je o ni velký zájem. Bude-
me se těšit.   Alena Vašáková

ZŠ a MŠ Sokolovská 

Pražská už má novou u ebnu 



Vrcholem sezony 2018 bylo pro svitav-
skou atletiku mistrovství republiky žáků 
a žákyň. Naší nejúspěšnější závodnicí byla 
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Eliška Červená, která skončila druhá v dálce 
výkonem 553 cm a třetí ve výšce výkonem 
162 cm. Ve výškařském sektoru ji napodo-
bil Vojtěch Stodola, který výkonem 180 také 
obsadil bronzovou příčku. Velkým příslibem 
je i sedmé místo Daniela Zoicase ve výšce 
(170 cm). Na mistrovství se kvalifikovala 
také Marika Navrátilová, která byla 3. v roz-
běhu na 300 m časem 44,24 sekundy. Eliška 
Juránová skončila 14. v oštěpu s výkonem 
31,94 m. Zcela určitě se máme na co těšit 
i v sezoně 2019, protože Eliška Červená, Ma-
rika i Dan budou mezi žáky startovat i příští 
rok.

Díky medailovým umístěním dostali Eliš-
ka a Vojta reprezentační pozvánku na me-
zistátní utkání do maďarského Györu. Eliš-
ka výkonem 554 cm skončila čtvrtá, když jí 
bronzová příčka unikla o 1 cm. Dan ve výšce 
přeletěl 173 cm a obsadil 7. místo.

Josef Marek

Reprezenta ní pozvánky pro dva svitavské atlety 
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Zpravodajství z kuželek
Po 4. kole krajského přeboru je A družstvo 

na 3. místě (3 výhry a 1 prohra), B tým se na-
chází na 11. místě (1 výhra a 3 prohry), vede 
celek  Náchoda B (4 výhry). V krajské soutěži 
jsou odehrána také 4 kola a náš D tým je zatím 
lépe postaven než C-čko. Tým C je na 8. mís-
tě (2 výhry a 2 prohry), D-čko je na 6. mís-
tě (2 výhry a 1 prohra) a mají ještě dohrávat 
zápas 1. kola. Žákovské družstvo odehrálo 
1. turnaj Východočeského poháru mládeže 
a na těžké kuželně ve Vysokém Mýtě skončilo 
na krásném 3. místě za dvojicí týmů ze Solni-
ce. Krajský přebor se hraje na kuželně v Lá-
nech vždy v pátek od 17:00 a soutěž v sobotu 
od 9:00, přijďte podpořit svitavské kuželkáře.

Jakub Zelinka

TJ Svitavy Powerlifting 

Svitavští trojbojaři získali několik medailí 
ze dvou soutěží. V Krnově se konalo 2. mis-
trovství Moravy v klasickém (RAW) silovém 
trojboji dorostu a juniorů. Na 1. místě se 
umístila Nikola Styblíková v kategorii junior-
ka do 52 kg, trojboj 230 kg. Na 2. místě se 
umístila Kristýna Štosková v kategorii junior-
ka do 72 kg, trojboj 260 kg. Na 3. místech se 
umístili závodníci: Ondřej Šíp, Jakub Veselý 
a Roman Štěpánek. Na místě 4. se umístili 
Jan Matulík, Matěj Jurka a David Svoboda. 

Florbal Svitavy rozjel další sezonu

V pořadí 23. fl orbalová sezona pro místní 
oddíl je v plném proudu a svitavský fl orbal ak-
tuálně reprezentuje 6 družstev, což je více jak 
100 aktivních hráčů a hráček. Nejmladší kate-
gorie elévů a mladších žáků vede předseda od-
dílu René Hnát. V přeborech elévů i mladších 
žáků se pořadí soutěží nevede, prostor ve hře 
tak dostávají všichni hráči a hráčky a seznamují 
se přímo ve hře s půvabem sportu s děrova-
ným míčkem. 

A tým po pádu z 1. ligy do Národní ligy for-
muje nový tým, který stojí na starých, ale šanci 
dostává právě také řada mladíků ze svitavské 
líhně. Po 6 odehraných kolech drží A tým po-
zici zaručující postup do play off , naposledy si 
na domácí půdě poradil se Snipers Třebíč (9:5) 
a s Horní Suchou (8:4). Vypadá to, že léčba 
staronovým trenérem Lubošem Kocourkem za 
organizace nového vedoucího družstva Vítka 
Sauera zabírá a ze Střelnice se zase stává nedo-
bytná domácí tvrz.

Novinkou ve svitavském oddílu jsou páteční 
ranní tréninky, na kterých se mohou všichni čle-
nové oddílu zdokonalovat v individuálních čin-
nostech a dávat tak fl orbalu něco navíc. O tré-
ninky je zájem a to značí jediné – hráči svůj sport 
milují a ve sportovním kolektivu rádi tráví čas.
 Lukáš Brýdl

V oddílovém hodnocení  
byl oddíl TJ Svitavy na 5. místě

Na 5. mistrovství severní Moravy v kla-
sickém (RAW) silovém trojboji v Ostravě – 
Vítkovice se svitavským závodníkům taktéž 
dařilo. Na 1. místě se umístil Patrik Krušina 
v kategorii muž do 105 kg, trojboj 637,5 kg. 
Na 2. místě se umístil Karel Horský v kate-
gorii muž do 83 kg, trojboj 550 kg. Na 4. 
místech se umístili Vojtěch Kopecký a Pavel 
Krušina. Na 6. místě Petr Kopecký a na mís-
tě 8. Libor Novák. V oddílovém hodnocení 
byl oddíl TJ Svitavy na 2. místě. 

Tímto bychom vás rádi pozvali na 4. Ote-
vřené mistrovství ČR v klasickém (RAW) si-
lovém trojboji masters, které se bude konat 
ve Svitavách 10. 11. 2018. Přijďte naše bor-
ce podpořit! Kristýna Šigutová



Po velkých úspěších v minulé sezoně, 
kdy hráli svitavští basketbaloví Tuři o me-
daile a vybojovali i třetí místo ve Final Four 
ČP, nezaháleli ani v úvodu nové sezony. Celá 

letní příprava směřovala k historicky prv-
ním zápasům FIBA EURO CUPU proti týmu 
Istanbul BBSK. Sice v nich Tuři nedokázali 
přes kvalitního soupeře postoupit, ale svým 
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S nesrovnalostmi v doručování se obracejte 

na mob.: 608 024 585 (www.lubomirek.cz). 

Příští číslo vyjde 25. listopadu 2018.

Distribuci zajišťuje fi rma Lubomírek.cz. 
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Svitavští Tu i bojovali s Istanbulem i bavili retro zápasem s D ínem 

Někdy to všechno kolem ani nestíhám 
zařizovat, zajišťovat, natož sledovat! A to na 
všechno samozřejmě nejsem zdaleka sama. 
Ve volejbalovém oddílu je to prostě pořádný 
kvapík. Zrealizovali jsme akce, kterými jsme 
připomněli a samozřejmě náležitě oslavili 
70 let trvání volejbalového oddílu v našem 
městě – a povedly se! Zejména celostátní Fi-
nále Českého poháru mužů, Turnaj generací, 
Mixy 2018 a Memoriál manželů Vymětalo-
vých, zakladatelů volejbalového oddílu, byly 
akce, na které budeme dlouho vzpomínat. 

Někteří trenéři a vedoucí se ještě ne-
stačili oklepat z prázdninových soustředění 
všech přípravných zářijových turnajů a že 
by nějakou speciální regeneraci potřebo-
vali, o tom není pochyb. Jenže – není čas. 
Všechny soutěže se již rozjely, takže kolo-
toč tréninků a mistrovských utkání v pořadí 
71. svitavské volejbalové sezony už jede na-
plno. Do odstartovaných celostátních a kraj-
ských volejbalových soutěží jsme přihlásili 
úctyhodných 40 družstev. Z toho 18 v šest-
kovém volejbalu a 22 v „trojkách“ a v přeha-
zované. Kromě toho se kolem 120 dětí do 11 
let účastní festivalů v barevném minivolej-
balu. V celostátních soutěžích reprezentují 
naše město především kadeti (extraliga), 
ženy A (2. liga), junioři a kadetky (1. ligy). 
Účastníky Českých pohárů jsou B tým ka-
detů, starší žákyně a starší žáci. Všechny 
ostatní týmy hrají ve své kategorii krajské 

přebory. A s jakými ambicemi jsme do sou-
těží vstoupili? Žáci vzhlížejí k finále MČR, 
samozřejmě nechceme přijít o žádnou li-
govou soutěž a na krajské úrovni si děláme 
naději na medaile v nejedné mládežnické 
kategorii. 

Zbývá už jen popřát trenérům pevné 
nervy, trpělivost, hráčkám a hráčům radost 
ze hry a sezonu bez zranění. A všichni, kdo 

71. volejbalová sezona, 40 družstev v sout žích

herním projevem určitě nezklamali a získali 
mnoho potřebných zkušeností. Ty zúročili 
v úvodu nové sezony Kooperativy NBL, kdy 
svůj vydařený úvodní zápas proti Brnu potvr-
dili i v televizním „retro“ zápase proti Děčí-
nu, který dokázali porazit rozdílem patnácti 
bodů. Jednalo se o mimořádný zápas, který 
byl uspořádán v rámci propagace nového 
českého fi lmu Zlatý podraz, který jde právě 
v těchto dnech do kin. Oba týmy hrály v re-
plikách dresů z roku 1946, ve kterých hrá-
či Československa vybojovali v Ženevě titul 
mistrů Evropy a jejichž osudy se fi lm zabývá. 
Příprava „retro“ zápasu trvala několik měsíců 
a byla dárkem pro skvělé svitavské fanoušky, 
kteří byli v minulé sezoně povoleným šestým 
hráčem na hřišti. O mimořádném diváckém 
úspěchu zápasu hovoří i skutečnost, že po-
dle informací o sledovanosti vidělo zápas 
v televizi 107 tisíc domácností.  Velké podě-
kování patří i městu Svitavy, které se stalo 
pro novou sezonu generálním partnerem 
Turů. Věříme společně, že Tuři po dobrém 
vstupu do ligy ukáží svojí kvalitu i v dalších 
zápasech roku 2018.  Pavel Špaček

volejbalu fandíte, přijďte někdy do haly, do 
tělocvičen podívat se, jak to všem jde.

Marcela Sezemská


